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szerzett „zsákmányt”. Ha kellett 
kaszával, vasvillával, mint 2012-
ben Érvasadon, ahol a csendőr-
ségnek kellett rendet tennie a 
település két felekezete között.

Érkenézen Gigi Becali
is beszállt a költségekbe
Hasonlatos volt a helyzet Ér-
kenézen is (Érsemjén mellett), 
amelyet még ezer évvel ezelőtt 
a Turul-nemzetség birtokolt, és 
ahol az utóbbi évszázadban meg-
telepedett román érzületű görög 
katolikusok és görögkeletiek 
évekig pereskedtek egymással 
az 1948 után elbitorolt impozáns 
templomuk miatt. Az unitusok a 

faluközpontban magasodó isten-
házával szemben egy kis lelakott 
omladozó imaházban tartották a 
liturgiát, amíg az évtizedes per 
húzódott. Később, „a kilakolta-
tást” követően az ortodoxok egy 
régi bontásra szánt iskolaudva-
ron sátor alá kényszerültek, mi-
velhogy a történelem is forgandó. 
Ezt a kihasználatlan épületet és 
a hozzá tartozó 1634 négyzetmé-
teres területet szerezték meg a 
községházától, és tették le az új 

kegyhely alapkövét 2016 tava-
szán. Utóbbiak Balázsi József pol-
gármester szavaiból derültek ki, 
aki többek között azt is elmondta, 
a hosszú pereskedés lezárta után 
hihetetlen operativitással fogtak 
hozzá az új templom építéséhez. 
Szinte fél év alatt már álltak a fa-
lak, a torony, rajtuk a födém.

A nagyváradi ortodox egy-
házmegye oldalán feltüntetett 
információk szerint országszerte 
tudomást szereztek az érkené-
zi ortodoxokat ért „istentelen-
ségről”, amelynek hírére még a 
bukaresti érsekség is kötelessé-
gének érezte a segítségnyújtást. 
Nemkülönben a büntetett előé-
letű Gigi Becali, a templomok 
és a román foci nagy atyja, aki 
az építkezési költségek legna-
gyobb részét állta. Különben az 
üzletember a Nemzet Megváltá-
sa székesegyház felépítéséhez 
is hozzájárult kétmillió euróval. 
Feltehetőleg Érkenézen nem ke-
rül a képe freskóként a templom 
falára, mint ahogy egy Vrancea 
megyei településen.

Végül a helyi görögkeleti hí-
vek 2018 tavaszán már az új is-
tenházában tarthatták az első 
szolgálatot, mintegy 200-an a 
meghívottakkal együtt. A Szent 
Miklós és Szent György tiszteleté-
re felszentelt kultikus hely mére-
te, nagysága nem arányos a hívek 
számával, de nem is ez a lényeg.

Kuriózum, mi több jellemző 
a nagyromán érzületre – mond-
ja Balázsi József polgármester – 
hogy az 1918-as gyulafehérvári 
nagygyűlésre Érkenézből elment 
öt görög katolikus „követ” is a 
faluból, akiknek neveit most az 
új templom falán akarják meg-
örökíteni egy emléktábla erejéig. 
Minden fi gyelmeztetés hasztalan-
nak tűnik, arra nézve, hogy ebből 

újfent nézeteltérés fog származni 
a másik egyházközséggel, hiszen 
azt a régi templom falára illene 
helyezni, ha már mindenáron 
meg akarják örökíteni a „törté-
nelmi eseményt”. Nem lehet szót 
érteni velük, már meg sem próbá-
lok – adja meg magát a helyzet-
nek Érsemjén polgármestere.

A centenárium tehát Érke-
nézen is centenárium. Ortodox 
templom falán görög katolikus 
egyesülés pártolók névsorát vésik 
márványba. Ilyenkor mit sem szá-
mítanak a hosszú évek óta tartó 
felekezeti viták, vagyonbitorlások.

A monarchia idején szabad 
vallásgyakorlatuk volt, mégis a 
két román egyház közül az uni-

tusok voltak a nagyobb egyesü-
léspártiak. A nagyromán állam 
pedig 1948 után a maga módján 
„köszönte meg” buzgalmukat. 
Ugyanakkor a községközpont-
ban, Kazinczy Ferenc szülőfalu-
jában is emelkedik az ortodoxok 
„imalakása”, ahogyan Magyar-
kécen és számos más érmelléki 
és bihari magyar településen is.

Összkomfortos remetelak 
Érmihályfalván
A legnagyobb kuriózum az érmi-
hályfalvi „remetelak”, amelyet 20 
éve építenek a város egyik külső 
negyedében, a Pásztorgazon. Ér-
mihályfalván is sokáig vita tárgya 
volt a mai ortodox templom tulaj-

donjoga, hiszen egykoron az is az 
unitus egyház tulajdona volt, ám 
az utóbbi felekezet elejét véve a 
hosszúra nyúló peres procedúrá-
nak, saját templomot épített.

De az ortodoxoknak még 
kellett egy szerzetes kolostor is 
a 85 százalékban magyarok lak-
ta város határában, vagy ahogy 
ők nevezik, remetelak (románul 
schit), amelyet Isten Szülőanyjá-
nak ajánlottak.

A remetelak 2000 óta épül 
(egyre gyarapodik a mérete) egy 
negyedbeli adakozó hívő jóvol-
tából, aki telket biztosított az 
épületegyüttesnek a saját nagy-
kiterjedésű portáján. A remete-
lakhoz kápolnaszerű építmény 
is tartozik. A hatalmas kétszintes 
épület, amelyben a remeték ké-
nyelmes, szinte luxuséletet biz-
tosítottak maguknak. Mindkét 
szinten nagyméretű termek, par-
kettás, kazánfűtéses szobák, mo-
dern zuhanyzófülkék és minden, 
ami egy „remeteélethez” dukál.

A nagyváradi püspökség ki 
is tüntette díszoklevéllel a nagy-
lelkű adakozót, aki mind a mai 
napig a „kötések és oldozások” 
meghálálóinak adakozásaiból 
igyekszik fenntartani magát, az 
épületegyüttest és annak lakóit.

Az egyházi statisztika szerint
A basilica.ro által közreadott 
adatok szerint az 1989 óta eltelt 
esztendőkben az ortodox egyház 
csak négyezer templomot építte-
tett, míg a többi egyház – amely a 
lakosság 13,55 százalékát fedi le – 
mintegy hatezret emelt. A honlap 
továbbá azt írja: a román ortodox 
egyház még csak a dobogón sincs 
a templomok számának 1989 utá-
ni növekedésével. A kimutatás 
szerint csupán a hetedik helyet 
foglalja el. Az első helyen a pün-
kösdista egyház áll, a másodikon 
a hetednapi adventisták, a har-
madikon pedig az evangéliumi 
keresztények. A további sorrend: 
baptisták, pravoszlávok, sőt a ha-
todik helyre a magyar református 
egyház kapaszkodott fel.

A közzétett saját adataik sze-
rint tehát az ortodoxoknak még 
mindig van mit behozniuk.

Nagy, nagyobb, még nagyobb. A legújabb nagyváradi ortodox székesegyház

Az egykori Turul-nemzetség falujában, Érkenézben már felszentelték az új ortodox templomot

→ Az érmihályfalvi reme-
telakhoz kápolnaszerű 
építmény is tartozik. A 
hatalmas kétszintes épü-
let, amelyben a remeték 
kényelmes, szinte luxu-
séletet biztosítottak ma-
guknak. Mindkét szinten 
nagyméretű termek, 
parkettás, kazánfűtéses 
szobák, modern zuha-
nyzófülkék és minden, 
ami egy „remeteélethez” 
dukál.
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