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Az 1989-es rendszerváltást 
követően Romániában 
több ezer ortodox templom 
épült, ugyanakkor ezernél 
is több áll építkezés alatt 
vagy befejezetlenül. Külföldi 
statisztikák szerint az utóbbi 
29 évben minden második 
nap átadtak egy templomot, 
ami a világon egyedülálló 
jelenség. A partiumi  tele-
püléseket sem kerülte el a 
templomépítési láz.

→ SÜTŐ ÉVA

A nnak ellenére, hogy még 
el sem készült az Erdély és 
Románia egyesülését ki-

mondó gyulafehérvári nagygyű-
lés centenáriumára, ünnepélyes 
keretek között mégis felszentel-
ték az ország legnagyobb ortodox 
templomát, a Nemzet Megváltása 
székesegyházat Bukarestben.

A 120 méter magas, 70 mé-
ter széles és 120 méter hosszú, 
összesen 38 ezer négyzetméter 
alapterületű épületegyüttesnek 
csak a központi része készült el 
95 százalékban, ezt szentelte fel 
Daniel ortodox pátriárka Barto-
lomaiosz konstantinápolyi öku-
menikus pátriárkával és a görög 
ortodox egyház küldöttségét ve-
zető Kriszosztomosz érsekkel.

A Nemzet Megváltása szé-
kesegyház építése 2010-ben kez-
dődött. Az egyház adatai szerint 
eddig 110 millió euróba került, en-
nek 25 százalékát fedezték a hívők 
adományai, a többit a helyi és a 
központi közigazgatásból utalták 
át az ortodox egyház számláira.

A bukaresti templomkolosszus 
alapján fogalmat alkothatunk ar-
ról, mekkora befektetést jelent ma 
a román politikumnak az egyházi 
elöljárók elvárásait kielégíteni. 
Főleg Erdélyben, a Partiumban 
és ezen belül az Érmelléken, ahol 
még tömbben él a magyarság.

Minden duplázódik
A közpénzből való támogatások 
mértékét tekintve jól látszik, mi 
a politikai mozgatórugója e Kár-
pátokon belüli terjeszkedésnek. 
Az országban hivatalosan elis-
mert 18 felekezet közül a temp-
lomépítésekre szánt összegek 87 
százalékát az ortodox egyház kap-
ja. Ez egyféle asszimilációs ten-
dencia lenne, ami ráerősít arra a 
19. század óta zajló nemzetépítési 
és nemzetegységesítési hagyo-
mányra, amelyben most a nemze-
ti identitás és a felekezeti hovatar-
tozás szoros kapcsolata nyilvánul 
meg. Dénes László újságíró így írt 

erről: „…a valódi okokat abban a 
nemzetpolitikában kell keresni, 
amelyet idestova egy évszázada 
valósítanak meg irigylésre méltó 
következetességgel a mindenkori 
román kormányok, a legkülön-
félébb rendszerek alatt, válto-
zatos geopolitikai körülmények 
között, hol látványosabban, hol 
diszkrétebben. (…) A román nem-
zetpolitika lényege tehát a nép 
és egyház elválaszthatatlan egy-
sége. Ebből következően, ami jó 
a népnek, jó az egyháznak is és 
fordítva. Ha tehát a román egyház 
– ami alatt mindenki a többségi, 

már-már államegyházzá avanz-
sált ortodox egyházat érti – fejlő-
dik, erősödik, gyarapodik, gazda-
godik stb., akkor a román néppel 
is ez történik. Márpedig a görög-
keleti egyház olymértékben erő-
södött és gyarapodott 1989 után, 
hála a bőkezű állami segítségnek, 
hogy eljutott a terjeszkedés újabb 
fázisába. Az évszázadok óta tar-
tó hagymakupolás honfoglalás 
lassú folyamata előbb 1918 után 
gyorsult fel látványosan (az újon-
nan szerzett országrészekben, 
Erdélyben és Besszarábiában kü-
lönösen), majd egy kisebb gyor-
sulás 1944 után következett be – a 
görög katolikus zsákmányt is ide 
kell sorolni –, s ezt a lendületet a 
kommunista ateizmus csak rész-
ben és csak igen furcsán fogta 
vissza. 1989 után pedig amit az 
ortodoxia elvesztett a vámon, azt 
a nagy posztkommunista »meg-
térési« hullámmal visszanyerte 
a réven. A diktatúra bukása után 

keletkezett kollektív lelkiisme-
ret-furdalás és ideológiai űr az 
egyház kebelére űzte az istenfélel-
müket és ősi hitüket hirtelen újra 
felfedező románokat, így mára az 
ortodoxia térnyerése oly mértékű-
vé vált, hogy megérett a hagy-
makupolás honfoglalás újabb 
kiteljesedésére: Erdély eddigi egy 
metropóliájából kettő lett, azaz 
minden duplázódik. Végig lehet 
gondolni. Az intézményteremtés 
gyarapodást és sokasodást von 
maga után: több tisztség, több 
állás, több ingatlan, több státus, 
több támogatás, több misszió és 
misszionárius (...)”

Kettős motiváció
Észak-Erdélyben
Miért építenek ennyi ortodox 
templomot Erdélyben, a Parti-
umban, az Érmelléken? Főleg a 
magyar többségű falvakban és 
városokban? Azért, mert a kom-
munizmus idején nagy meny-
nyiségű munkaerőt vittek be a 
falvakról a városba. Lakótelepet 
építettek ugyan az iparosítás né-
ven futó migrációnak, de temp-
lomokat nem. A templomépítés 
egyik mozgatórugója, hogy Er-
délyben és Partiumban sokkal 
kevesebb volt belőlük, mint a 
régi román királyság területén. 
Ha színmagyar vagy magyar 
többségű területekről beszélünk, 
területfoglalás a cél. A magyarok 
katolikusok, reformátusok vagy 
unitáriusok, a románok viszont 
ortodoxok vagy görög katoli-
kusok. Bukarest nem tudja ma 
sem megemészteni a színmagyar 
területeket, és a területfoglalás 
legkönnyebb módja az ortodox 
templomok építése, illetve ezek 
támogatása, mivel ezek köré te-
lepedik le a többségi nemzet.

Közép- és Belső-Erdélyben 
hihetetlen méreteket öltött az 
eff ajta „honfoglalás”. A rend-
szerváltás óta eltelt három év-
tized alatt szinte valamennyi 
erdélyi és partiumi városban 
gombamód nőttek ki a városköz-
pontokban, illetve a tömbház-

negyedekben az ortodox temp-
lomok. Olyan város is létezik 
Erdélyben, ahol több mint kéttu-
catnyi bizánci templom építése 
van folyamatban. Jellemző, hogy 
szinte mindenhol akadnak olyan 
templomok, amelyeket egy év-
tizede építenek, de máig nem 
készültek el, mivel nem a hívők 
száma volt a meghatározó szem-
pont, így nem akadt a román ál-
lamon kívül más támogató.

A partiumi városok körében 
Nagyvárad viszi a prímet, ahol 
az ortodox egyház a meglévő 
nyolc temploma mellé még 17 
újat épít, Bihar megyében pedig 
további 33-ra kap pénzt. „Szük-
ség van e templomokra. Ahogy 
egyet felépítünk, szinte azonnal 
megtelik, híveink száma ugyan-

is ugrásszerűen gyarapodik” – 
mondta nemrégiben a bihari saj-
tónak Cristian Rus, a Nagyváradi 
Ortodox Püspökség szóvivője.

A civilszervezetek hosszú 
évek óta próbálják felmérni, hány 
ortodox templom épülhetett az 
elmúlt 30 év során Erdélyben, 
azonban pontos statisztikája sen-
kinek sincs. A három évtized alatt 
évi átlagban mintegy másfél ezer 
iskola zárt be, miközben a kórhá-
zi ágyak száma is átlagosan évi 
négyezerrel csökkent. Az ország 
területén egyébként több mint 
18 ezer templom van, amelynek 
többsége ortodox.

Míg 1989 előtt csak egy orto-
dox zárda volt Biharban, ma már 
ezek száma megsokszorozódott.

A Partiumban nemcsak az 
erőszakos honfoglalás határoz-
za meg a görögkeleti templomok 
szaporodását. Itt egy másik té-
nyező is közrejátszik, ami nem 
más, mint a görög katolikusok 
visszaperelt templomai, amely-
nek következtében az ortodoxok 
a szó szoros értelmében Isten ege 
alatt maradtak.

Tudvalevő, hogy az 1948-ban 
betiltott görög katolikus vallás 
templomaira és vagyonára a 
kommunisták által hallgatólago-
san államvallásnak tartott orto-
dox egyház tette rá a kezét.

Erdélyben 1930-ban a la-
kosság egyharmada még görög 
katolikus volt, a Körösök vidé-
kén pedig a hívek 25 százalé-
ka gyakorolta e vallást, köztük 
magyarok is. Az elmúlt harminc 
esztendőben tehát a perek egy-
mást érték, egyes ortodox gyüle-
kezetek békésen belenyugodtak 
a változtathatatlanba, és saját 
templomépítésbe kezdtek, míg 
mások a végletekig védték a 

ERDÉLYBEN TÖBBSÉGÉBEN MAGYAROK LAKTA TELEPÜLÉSEKEN IS EGYRE TÖBB ORTODOX TEMPLOM ÉS KOLOSTOR ÉPÜL

Hagymakupolás honfoglalás hamis adatokkal

CÍMLAPFOTÓ: a tizenötezres 
lélekszámú Margitta lakos-
ságának mintegy felét kitevő 
románság több impozáns 
ortodox templomot is épített 
az utóbbi három évtizedben

Ortodox kápolna a többségében magyarok lakta Érmihályfalva határában

Az érmihályfalvi kápolna kétszintes, luxuskörülmények között berendezett „remetelakkal” bővült
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