
 si vallás, fiatal püspök
A magyarorszdgí  román ortodoxia törté neté bó1

Az egyház törté nete egyid s a mai Magyarországon
é l  románság mú ltiával Az els  román liturgikus
nyelv  ortodox egyházközsé gek a XVIli, század elejé -
t l kezdve alakulnak, az egykori Bihar é s Csanád vár-
megyé kben. Ezek akkor, de ma is az  shonos román
né pessé g 1egnyugatibb nyrllványát ké pezik, Mivel ab-
ban az id ben szervezett román egyházi adminisztra-
tú ra nem lé tezett, a román parókiák egy ré sze is a Kar-
lócai szerb metropolia (é rseksé g) fennhatósága alá
került. Az egyházközsé gek másik ré sze fennhatóság hi-
ányában magára hagyatva m ködött tovább, Ám a
XlX. századi nemzeti mozgalmak kereté ben a kb, há-
rom milliós nagyságri erdé lyi é s magyarországi ro-
mánság - amelynek dönt  többsé ge ortodox vallású  -
önálló egyházat követelt magának. Ez az óhaj 1868-
ban teljesült, amikor lé treiött egyházi szervezetük,
Magyar- é s Erdé Igország ROmán Ortodox Metrlpolia né ven_
Ennek é ]é re a miskolci macedoromán családból szár-
mazó Saguna Andráské nt is ismert, Andrei §aguna ke-
rül, aki megalkotta a Román Ortodox Egyház alapsza-
bályát, A mai napig ez ké pezi a Román Patriarhátus
m ködé sé nek egyháziogi alap ját,

Trianon után a mai Magyarország területé n csupán
tizenkilenc román egyházközsé g maradt, amelyek ra-
gaszkodtak az addig fennálló egyházi adminisztratú rá-
hoz. Egy ré szük a nag],lr'áradi, másik ré szük pedig az
aradi püspöksé g kanonikus fennhatósága alatt ma-
radt, A ké t világháború  közötti idószakban az állandó
politikai zaklatások ellené re is kitartottak romániai
anyaegyházuk mellett.

A Szüntelen presszió hatásáIa, 1940-ben a román
parókiák - három kivé telé vel - hailandóságot mutat-
tak egy leend  magyar ortodox egyházmegyé hez való
csatlakozásra. l94ó-ban e dönté süket azonban vissza-
Vonták é s lé trehozták a Magyarorczági Román orto-
dox Egyházmegyé t, amely é lé re
püspököt iS szerettek volna, E kí -
vánságukról azonban az l950-es
é vekben le kellett mondaniuk, Í gy
a tiZenkilenc parókia Vika riátus i

formában m ködött egé szen
l997-ig, A vika átus ez id  alatt
kánonjogilag a Román Ortodox
Patriarhátus fennhatósága alá
tartozott é s a magyar állam is elis-
merte e statú tumát-

l997-ben a Magyarországi Ro-
mán Ortodox Vikariátus közgy Ié -
se kimondta a fent emlí tett egyhá-
Zi szervezet tl jbóli egyházmegyé vé
alakí tását, l997 február|ában elé r-
kezett a törté nelmi pillanat, ami-
kor a mintegy tizenötezer hí v  lel-
ket, illetve hú sz parókiát számláló

magyarországi román ortodox közössé g megalakí that-
ja a gyulai szé khely  Maqljarlrszáqi Romdn Ortod,ox Püs-
pöksé get- Ennek lé tre|ötté t mindké t állam elfogadja é s
támogatia is, fu egyházmegye adminisztrációlát ké t
é ven keresztül az aradi püspök, Tim7tei alya látta el, de
a lrí v k é s a papság többsé gi akaratából l999. február
2 l -é n Sofronie Diw.ec aí ya szemé lyé ben felszentelté k
é s beiktatták püspöki hivatalába az els  magyarorszá-
gi román ortodox püspököt.

Sofronie Dincec püspök wjilatklmta

Az atadi szátmazású  Sofronie atya igen gyors é s látvá-
nyos egyházi karriert tudhat maga mögött. A papi é S
Szezetesi hivatást csak az orvosi egyetem elvé gzé se
é s röVid orvosi praxis után Vá]asztia. A testek helyett a
lelkek gyógyí tását szerzetes-lelké szké nt ké pzeli el,
Rendkí vüli intellektuális ké pessé geinek köszönhet -
en, ké t é Wel a Teológiai Egyetem elvé gzé se után ré -
szesül a püspöki szentsé g megtiSZtelteté Sé ben, El tte
már alig 30 é vesen, fiatal papké nt Óboldogsága
Tú oú tist pátriárka hivatalának vezet ie, ezá|tal a Román
ortodox Egyház Vezet jé nek jobb keze, Sofí onie pú s-
pök atyával közvet]enül megválasztása után, mé g hi-
vatalos beiktatása el It, BOha Tiú or, az MTV Román
Szerkeszt sé gé nek felel s szerkeszt je beszé lgetett,

- Ön smkatlanul fiatalon, alig harminché t é vesen hapta meg
ezt a magas egqhdzi mé Itóságot. Í qa óletú tia sem tú l hosszú ,

származása pediq naqqon köztl hozza a maqqarorszáqi román-
s,lghoz.

.- Magyarországhoz közel, Aradon születtem, Apai
ágról Bihar anyai ré szr l pedig Arad megyé be nyú l,
nak vissza gyökereim. Lelkileg tehát közel vagyok a
magyarországi román közössé ghez, hiszen egy, csu,
pán a határ által elválasztott ré gióban é lünk. Remé ,
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lem, hogy ez a határ egyre jelké pe-
sebb lesz é s majdan el is t nik,
AIadon é rettsé giztem, maid Te-
mesváron oruosi diplomát szerez-
tem, EZt köVet en az aradi 1eológi-
ai fakultást is elvé geztem, Ugyanitt
lettem lelké sz, majd a bodrogi ko-
lostorban szenteltek szerZ etes pap-
pá,

- Ha jól tudom, a magqar nqelvet is

beszé li.

- lsten kegyelmé b I ez valóban
í gy van, hiszen szüleim, nagyszú le-
im is ismerik a magyar nyelvet,
amellyel kisgyermekké nt kerültem
kapcsolatba, hiszen egy több nem-
zetisé g , multikuIturális é S több
vallással bí ró környezetbe szület,
tem.

- EqU el z  beszé lgeté sühk alkalmával azt mlndta, hOOa ha
Magyaronzágra kerülne, akkor a hazai román eqyház ós llallás
ké rdé seit a kisebbsé qi jelensé qek tükré ben vizsgdlná?

-Valóban, Ez kett s é rtelemben is kisebbsé gi prob-
lé ma. Egyré szt vallási, felekezeti szempontból, más-
ré szt pedig azé rt, mert a magyarországi románok is
nemzeti kisebbsé get alkotnak, Ugyanrlgy, ahogyan
Romániában is kisebbsé gnek számí t a magyarság,
amely szinté n szeretné  meg rizni nemzeti identitását,
A román közössé gnek Magyarországon is meg kell
 riznie nemzeti önazonosságát, Ezt ortodox vallásán
keresztül is megteheti, akár más hazai ortodox közös-
sé g együttm ködé sé t is keresve, Ezé rt kell tehát, hogy
a Iomán közössé g é reztesse jelenlé té t a magyar társa-
dalomban, Tegye ezt bátran, fé lelem né lkül. Merié k ki-
mondani, hogy ók románok é s ortodoxok, Tegyé k ezt
közösen az ortodox románok, de a más felekezet ek is
é s talán más magyarországi ortodoxokkal együtt,

- Sofronie atqa , ha iól é rtettem , egq nait\ttabb 1rtodlx ega-

fulut suretne teremteni. Ezt azé rt emlí tem, mert sokan ú gy lát-
jáft, hoqa ielenleq eqqházunk elé ggé  elszigetelt. ön tehát aktG
vabb m ködé st ké pzel el? Uqaanakkor qqakran emlí ti a í iatal-
ságot. Ráiuk különösen í igaelni í oq?

- Szeletné m kijaví tani. Nem valamivel nyitottabb
egyházban gondolkodom, hanem egy valóságosan
nyitott egyházban, Ezt a nyitottságot els sorban a fia-
talok által Iehet megteremteni. A fiatalság az egyház
é s a társadalom iöv jé t ielenti. Magyarországra, a ma-
gyar társadalomra gondolok, de vé gül is egy plurális
iöv t ké pzelek el, Egy olyan jöv t, amelyben a ma-
gyarországi román fiatalok hittel szolgálhatják hazáju-
kat ú gy, hogy mé gis románok maradhatnak, Ehhez lát-
niuk kell azt az esé llt, hogy valóban megmaradhatnak
románnak, Ha a magyarországi román egyház jövóie a
fiatalok kezé ben van - ez nem is lehet máské nt -, ak-
kor nekik kell az els  helyen állniuk. A fiatalok é s a
gyerekek, Velük kell tör dnünk els sorban ú gy, hogy
átadiuk lsten é s az egyház iránti szeretetünket. Hang-
sú Iyoznunk kell a román nemzeti é rté keket, de a ma,
gyalság iránti tiszteletet is, hiszen Isten ú gy rendelte,
hogy egymás mellett é ljünk,
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- Ön szerint az equház egaí aita kulturális inté zmé w!?

- Kulturális inté zmé ny is, Jelent s lé pé seket kell
tennünk a kultú ra világa felé , szoros együttm ködé sre
kell törekednünk az é rtelmisé ggel- A templomba kell
csalogatni  ket é s el kell é rnünk, hogy ott jól is é rez-
zé k magukat. Meg kell é rteniük, hogy a templomban a
helyük, hiszen  k a nemzetisé g iránymutató lámpásai.
É rtelmisé g né lkül sem a kisebbsé g, sem pedig az egy,
ház nem lé tezhet. De nem feledkezünk meg az id seb-
bekr l, az egyszer  emberekr l sem. Mindenkinek ma-
gához közelinek kell é reznie az egyházat, Az egyház
közössé get é s közössé gi é letet jelent. Az egyház vi-
szonylagos függetlensé gé t nem té Vesztem össze azzal,
hogy az egyház saiát é rtelmisé gé tól is független le-
gyen, Arí a gondolok, hogy Megváltó Urunk Jé zus
Krisztus sem egyedül vitte a keresztet, hanem Simon
is a segí tsé gé re sietett, É n sem egyedül fogom horda-
ni a keresztet. A lelké szeket, f leg a fiatal lelké szeket,
a fiatalságot, aZ é rtelmisé get, de az egyszer  embere-
ket is arra ké rem, hogy segí tsenek engem é s együtt vi-
gyük tovább közös keresztünket. A püspököt nem her-
cegnek tekintem. A közössé g szolgáIóiának tartom,
akinek imádkoznia kell mind a magyarországi román
közössé g, mind pedig a velünk együtt é l  nemzetek é s
a világ lelki üdvé é rt.

Felszentelé s é s beiktatds

l999. február 21-é n a hazai román közössé g törté ,
nelmi pillanatok tanú ja lehetett, hiszen ekkora pom,
pával csak a legkülönlegesebb esetekben szentelnek
püspököt. A gyulai Szerrt Miklós KatedráIisban tizennyolc
püspök, három metropolita (é rsek) jelenlé té ben maga
Telctist pátliálka, a Román ortodox Egyház feje vezette
a felszentelé si é s beiktatási ceremóniát, A né gy órás
liturgiát a heiyszí nen követté k figyelemmel a magyar-
országi egyházak |eles ké pviselói. A ceremónián ré szt
vett több magas rangri magyarországi é s romániai ál-
lami tisztsé gvisel , Az alábbiakban Sofronie Drincec
püspök beiktatási beszé dé b l idé zünk:

,,A mai nap során gyarló szemé lyemmel egy igazi



csoda törté nt. A püspöki ké zráté tel é s a Szentlé lek ke-
gyelme által megadatott nekem a lehet sé g, hogy
mé ltó kóvet je ]ehessek Pannónia eddig ismert püs-
pökeinek, Szent Metódnak, Morvaország é s Pannónia
püspöké nek, Ierotei é s Teofilact, Konstantinápoly ál-
tal kú ldött missziós püspököknek, valamint Sofronie
é rseknek, aki a l7, században Lippa é s Gyula városa
román ajkú  hí veinek f pásztora volt,

Büszkesé ggel tölt el aZ a té ny is, hogy a mennyei
akarat egy olyan országba vezé relt, ahonnan az egye-
temes egyház számos neves Vezet je is származott: itt

els sorban a mai Szombathelyen,
savariában született Tours-i szent
Mártonra, valamint a Miskolcon
sZületett báró Saguna Andrásra,
Magyar, é s Erdé lyország els  ro-
mán é rseké re gondolok," (,.,) ,,Tu-
datában vagyok feladatom nehé z-
sé gé nek, hogy JóSágos Istenú nk
egy nehé z küldeté st bí zott rám. Az
elveszett báí án}t jöttem megkeres-
ni, aki már hosszú  é vek óta bujdo-
ko| é s szé tszóródoLl az olszág szin-
te valamennyi szegleté be,

Egy olyan közössé gnek leszek a

lelki vezet je, amelynek é vszázadok
óta nem Volt püspöke, Egy ilyen
nyájban termé szetes, hogy lelki é s
anyagi problé mák gyakrabban for-
dulnak el , Iippen ezé rt vala-
mennyi papnak é s hí v nek együtt
kell vinni a püspöksé g sú lyos ter,
heit é s keresztjé t, hogy atyáinktól
örökölt hitünkr l mé ltó tanú ságot
tehessünk.

A magyarolszági románság teljes
megú lulást vár egyházától: é rtelmi-
sé günknek, fiataljainknak é s gyer-
mekeinknek kell hildetni krisztus

Ufunk igé ié t, olyan formában, ahogy azt   a szent
apostolokra bí zta, Nehé z fe]adat vár ránk, valamennyi-
ünkre, amit csak közös er feszí té ssel vihetünk sikerre.
Az itteni román ortodox hí vek maroknyi közössé ge
most lemé nykedve tekint egyházára, mint lé zus Krisz-
tus legszentebb evilági ké pvisel jé re, de mint arra a kü-
lönieges feladattal felruházott inté zmé nyre is, melynek
hivatása a ké t szomszé dos, a román é s a magyar né p
közötti testvé í i kapcsolat ápolása é s elmé lyí té se,"

kresztá lstván
tudósí tása

Ké petnk Gyulán, a szent Mlk|ós katedrállsban, soí ronle Drlncec pü§pókké
szenteí é sé n ké szültek

oro|án |§tván felvé telei
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