A hazai román ortodoxia
Né hai My'szdros Tivadar (l921-1983) román ortodox
püspöki helynök tollából származik az az egyháztörté neti munka, amely csak a halála után iejent meg, Ki,
adását a Tankönyvkiadó vállalta magára román
nyelven', Mivel a m közé rdekl dé sre tarthat számot,
románu] tudó ismer seink segí tsé gé velb recenziót
ké szí tettünk, mely né hány é ve meg is |elent', Í rásunk
ennek röVidí tett, é s né mileg átdolgozott Változata,

:}**
Bevezeté ské nt a szerz a Köí ösök alsó folyásának té rsé gé benuralkodó XVII-XVIIL századi állapotokat rajzolja meg, mivel a hazai - mai - román ortodox közössé g törté nete ezen id kig nyú lik vissza, Ké s bb
ré szletesen jSmerteti a román ortodox parókiák törté neté t is3]

Battonya

Bátania |Bé ké smeoue)
1720-ban huszonné gy család é lt a közsé gben, ebb l
tizenki]enc szerb, ké t í omán é s három magyar, A XlX,
század közepé n a hatezelötszáz lakosbó] ötezer orto-

dox vo]t, 1793-97 közötí é pült a mai szerb templom,
amelyben minden harmadik vasárnap tartottak román
lituí giát, 1872-ben a románok külön Váltak é S ú j
temp]omot é pí tettek. Az els világháború utáni é vek-

ben sz nt meg a román egyházi iskola, Anyakön}.r'et
l845-t l vezettek.

Elek

-

Aletea (Bé ké smeqae)

17 44-ben a né metek mellett románok is é rkeztek a fa]uba. l900-ban a románok száma l350 Vo]t, l945 után a
kitelepí tett né metek helyé be románok is kerültek, A kápolnát i934-ben rendezté k be, Anyakön}./ l947-t l van,

Körösszegapáti - Apateu (Hajdú -Bihar megge)
l78ó,ban ötvenké t ortodox csa]ád é lt a közsé gben, A
mai barokk temp]om 1799-1807 köZött é pült. EgyháZi
iskola is m ködött l840-1920 között megszakí tásokkal, Anyakönlvek I779-t 1, házassági anyakönyvek
l 8 l O,t l maradtak fenn.

Bé ké s- Bicí ti; (Bé ké smegae)
A városban é l ortodoxok a xvlIl, században több

nemzetisé ghez tartoztak, Románok é s górögök voltak, de akadtak közöttük örmé nyek is. A templom
é pí té séat görög keresked k kezdemé nyezté k. Az
é pület l783-89 között ké szült el, A görögök id vel
elköltöztek a városból, },z egyházi isko|ában l920-ig
folyt az oktatás, Városrendezé si okok miatt ké s bb a
temp]omkelí té St é s a parókiát is ]ebontották, (Anyakönyv l788-tól.)

A bé ké scsabai iomán ortodox templom
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A körös§zakáli

ortodox templom ikonosztáza

Ké tegyháza , Chitiqhaz |Bé ké sneOqe)
Bé ké scsaba - Bichi,ciaba |Bé ké smeqqe1
p,z egyházközsé g l820,ban alaku]t meg hatszáz hí v vel, A románok Gyulaváriból a magyarokkal kialakult eIakik között bolgárok é s görögök is voltak, A városba be- lenté teik miatt - l720-ban költöZtek a közsé gbe, Szátelepül románok Erdé ly é hí nsé gsú itotta területeir l muk 1724,ben SzáZötvenöt családra volt tehet . A
jöttek, l837_ben é pült a templom, |837-1920 között is- temp]om é pÍ té siideie ismeretlen, a tornya 1840-ben
kola is m ködött a városban. Anyakönyvek: keí esztelé sié pült. Az els világháború ig több oktatási inté zmé ny
(fiú - é s leányisko]a) is lé tezett a települé sen, Anyal833-tól, házassági l853-tól, halotti 1844-t l Van,
könyvüket l779-ben kezdté k vezetni.
Budapest - Budapesta
A f városi románok kezdetben ahhoz a pet fi té ri Csorvás .- Ciona, |Bé ké smeqae)
templomhoz tartoztak, amely román iskolát is fenn- Cyuláról telepedtek át sokan, l990-ben százhuszonné gy román ortodox é lt a közsé gben, Kápolnájuk
taftott l808- I 888 között, KülönváIásukat a görögökkel
l900,tó1 á1l. (É rdekessé ge.hogy falai közt nincs ikokié lez dött ellenté tek el zté k meg, A kápolna l900nosztáZ|)
ban lé tesült, Nagy segí tsé getnyú jtott a Cozsdu Alapí tvány, me]yet Gozsdu Emánuel (l802-1870] ügwé d
Sarkadkeresztú r - Cristor í Bé ké smegae)
hozott lé tre l8ó9-ben, Az alapí tvány cé lia román ortodox egyetemisták támogatása volt, AZ alapí tVány bé r, l779-ben a faluban harminc ortodox család é lt. l830l900 köZött fatemplomuk volt, ma jd l943-ig az iskoláháZakat Vásárolt Budapest Vll. kerületé ben (cozsdu
ban taí tották aZ iStentiszteletet, Megvetté k a ré gi bap,
udvar)- A parókiának é s a kápolnának helyet adó ház
tista imaháZat, é s abból alakí tottak ki kápolnát, Anyais Gozsdu-tulajdon Volt. (Anyakön!,^i l900-tól,)
kónyv a XlX, század közepé t ) maradt fenn.
Magyarcsanád - Cenadul,|Jnguresc (Csonqrád megue\
Gyula l. - Cí ula l. IBé ké smeque)
ló90 után szerbek telepedtek le itt, de közülük - mive]
A fö]desú r a románokat a város é szakke]eti ré szé reteleaz í gé rtkiváltságaikat nem kapták meg - sokan Oroszpí tette (Nagyrománvárosba ), A mai templom l824-ben
országba vándoro]tak tovább l750 táján. Helyükre roké szült el sok nehé zsé g közepette, Ennek ellené re a legt
mánokat telepí tettek, A mai templom é pí té sé l808nagyobb é s komoly m vé szi é rté ketké pvisel hazai roban feiezté k be, l8óó után a szerbek ]emondtak a román ortodox templom lett, amely egyben szé kesegyház
mánok javára aZ é pületr l (S mögötte ú j szerb templom é pí té sé bekezdtek1, e román ortodox iskola is- Anyakönyv: keresztelé si l779-t l, házassági é s halotti l802-t l. l948-ig ortodox iskolát is m ködtettek.
l948-ig állott fenn, Anyakönyvet l808-tó] Vezettek,
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Gyula ll. - Ciula ll- (Bé ké sneqqe)
A városnak a bé ké scsabai ú t melletti ré szé na románok megsokasodtak Mivel a templom messze volt,
ide is ké rtek é pí té siengedé lyt, Ekkor százhuszonné gy
házban 9l7 ortodox é ]t itt, A mai templomot l8ó4ben szentelté k fe]. (Anyakönw l834t l, l948-ig egyházi iskola is m ködött,)

Daí vas - Dana5 |Haldú -Bihar meqqe)
Az egyházközsé g l720 körül alakult, A mai templom a
mú lt század eIejé n é pült. (Anyakön],n,, keresztelé si é s
halotti l8l4-t l, házassági |844-t l.) Egy ideig ortodox iskolájuk is volt.

Zsáka - ]aca |Hajdú -Bihar meq]Je)
P l770-es é vekben mintegy hatvan család alkotta az
ortodox közóssé get, A moStani temp]om tornya
l79l-ben é pült, a temp]om va]amivel el bb. Az iskola
l920-ig állt fenn, Keresztelé si é s házassági anyakönyvük l853,tól van, a haloitit I877 -t l rzlk

Mé hkeré k-

Micherechi |Bé ké smeque)

Lakossága a környé kbeli románságból szervez dött a
XVIIL században, A mai templom é pí té sel844-ben fejez dott be'. (Anyakön},nr, keresztelé si l823-, házassági l853-, ha]ottj l84ó-tól,)

Mez petetd - Peterd (Haidú -Bihar meqqe)
A falu hetvenegy házából |779-ben hatvan a románoké vo]t, A temp]om aZ l790-es é Vekben é püIt, Anyakönyv: keresztelé si l832-, házassági é S halotti l778tó],

Pusztaottlaka - Otlaca-Pustá (Bé hé s meqqe)
Úlabb kelet települé S, Stefan Rus,{ román földbií tokos kezdemé nyezé Sé re iött lé tre, t8l2-ben száznyolc
család, közel fé lezer lé ]ek lakta, Templomuk l9l3 tá,
ián é pült. Anyakönyvek l9l3-tól vannak, az iskola
l920-ig m ködött,

Körösszakáll - Sáml (Haldú -Bihar meEJe)
A földesú r a XVIIL században román jobbágyokat telepí tett le, A tempiom l788-ban é pült, Anyakönw: keresztelé si l824-, a többi l844-t l, lskolájukban 1823_
l9]l között folyt aZ oktatás
Vekerd - Vethüd í Haidú -Bihtrmeqlje)
|779-ben harminchat, l78ó-ban negyven románok

lakta háZat í rtak óssze, A temp]omot az l790-es é vek-

ben é pí tetté k,(Keresztelé si é s halálozási anyakönlv
l845-t l. házassági ]848-tól,)
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A trianoni határok közötti

Magyarországon Semmilyen

román ortodox egyházi f hatóság nem maradt, A
helyzet rendezé sé re a leIké szek é s az egyházközsé gek

Vezet i tartottak ugyan egyházi gy ]é seket, de ezeket
a magyar hatóságok akadályozták, nem tettek semmit
az ügy rendezé se é rdeké ben,l93ó-ban egyháztaná-

Csot, konzisztóriumot hoztak lé tre, A magyar állam
magyar ortodox (korabeli szóhaszná latta l: görögkeleti) egyházat kí vánt szervezni. l939-40-ben ezé rt kemé ny lé pé seket tettek, melyekkel a román egyházköz-

sé geket a magyar egyházszervezetbe kí vánták beké nyszerí teni. l946-ban Vé gül sjkerült megalakí tani a ma-

gyarországi román ortodox egyházmegyé t, meJyet
püspöki helynök vezetett, (A püspök Aradon m ködött!)
*ri*

l999-ben teljesedett be, amié rt korábban é ltizedekig
harcoltak, Szofronij püspök szemé lyé benf pásztort
kaptak a magyarországi román ortodoxok, A püspöki
szé khely Cyula lett. Vaion mennyi lehet a hí vek száma? Egyes becslé sek szerint kb, tizenötezer', A hiVatalos Statisztika azonban jóval kevesebb, I0 740 román
nemzetisé g t mutat kiÓ. Ezek mintegy harmada ráadá,
sul nem a felsorolt egyházközsé gek kereté ben é l, hanem szerte az országban, s közöttük vannak román
nemZetisé g görög katolikuSok é S baptisták is, A hivatalos statisztikában foglaltaknál Ugyan többen Vannak
a í omán eredet ek, akik közül sokan mé g románul is
tudnak, de az is megfigyelhet , hogy egyes helyeken,
az MTV román nemzetisé gi m sorában a megszólaltatott ortodox hí vek magyarul beszé lnek. Ugyanakkor k
is kijelentik olykor, hogy a román ortodox egyházhoz
ragaszkodnakI

Dr. Sasvári László
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