
A pesti ,,aranyemberek" temploma
Ké tsliz fue, hogq t'elszentelté k   pesti Belvórlsban, a Duna paft,
ján - a mai szállodasor szomszí dsóqóban - a görög templlmat.
Nz wforduló ahtuális esemé nye, hoqy a moszkvai é s a konstanti-
nápolqi patiarchátus hözött ellenté t alakult ki a Pet i té i temp-
lom feletti í elüqqelet miatt] amela 1949 óta a mlszkvai pátiárka
kezé ben van. Az eqyhoi é pí ttetók amnban gördgöh é s maced,óniai
szármaaisú  román\k v\Itak, akik Pesten telepedtek meg_

A XVIIl-XlX, század fordulóján Pest ,,aranyemberei"
görög keresked k voltak, akik az 1700-as é vek közepé n
jöttek a Városba az oszmán birodalom területé I l.
Uszályaikkal  k bonyolí tották a Dé lvidé k gabonake-
reskedelmé t, de üzleteltek b rrei, vászonnal (kana-
vásszal), ezüstte], arannyal é s mindenfé le ,,kapós" hol-
mival, bazáráruval, Közé jük tartoztak a Grabovszkyak,
a Derrák, a Harisok, a Nákók, az Argirik, a Monasz-
terlyk, a Lykák, a Spirók, a Sacelláryak é s mások, Gö,
rögöknek mondták az akkori Pesten a macedóniai
viahokat (cincárokat) is, mivel görög nyelven folytat-
ták üZleteiket,  k azonban egymás közt megkülönböz-
tetté k magukat a görögökt ],

Azonos Volt Vjszont a vallásuk, görögkeletj ortodox
kereszté ny felekezetheZ tartozott mindké t né pCSoport,
s mivel beköltözé sük idejé n a városban mé g nem volt
gör g templom, az ottodox szerb templomokat láto-
gatták. F ké nt a pestit, SZerb nye]V  istentiSZteleteket
kellett tehát hallgatniuk, ami egy id  után amikor
oly nagy gazdagságí a tettek szert, hogy akár egé sz ut-
cákat megvásárolhattak volna -, bántotta nemzeti ön,
é rzetüket. Í gy aztán a XVIIL század vé gé n már a hely-
tartótanácshoz folyamodtak, hogy az rendelie el gö-
rög nyelv  iStentiszteletek tartáSát iS, Kí vánságukat
teljesí tetté k: l784-t l a pesti Szerb templomban min-
den második hé ten görögú l is kellett szólni a hí v k-
noz

Ez azonban nem elé gí tette ki  ket, kellemetlen ma-
radt a szerb fennhatóság: önálló görög templomot
szerettek volna. Ezé rt l788-ban iSmé t a helytartóta-
nácshoz folyamodtak, A ké ré st sZáZhuSZonöt görög é s
vlah család terjesztette fe], A tanács által kirendelt
vizsgáIóbiztos alaposan megvizsgálta a ké re]met, s ie-
]enté St ké szí tett, melynek vé gé n megjegyezte, csodál-
kozik: mié rt támasztanak akadállt egy hatszázhú sz lé -
lekb l ál]ó közössé gnek, hogy saját templomot é pí t-
sen, Ezek után - bár a szerb püspök é s é rsek nem tá,
mogatta a különválást - a tanács l790-ben megadta
az engedé lyt, PeSt egyé bké nt aZ egyetlen magyar vá-
ros, ahol a szerb mellett görög templom is lé tesülhe-
tett, Nyilván el segí tette a hozzájárulást, hogy né ,
hány gazdag görög keresked , Arqiri Demeter vezeté -
sé vel l789 augusztusában megvásárolta az akkorj Kis
utcában lé v  piarista ko]ostort, melynek kertje az
Aldunasorra né Zett, S igen alkaImasnak mutatkozott
tempiomé pí té sre, Ezt a kolostolt egykor mé g a jezsui,
ták é pí tetté k, t Iük azonban a piaristákra származtatta
a város, akik viszont nem tudták kihasználni, s ezé rt
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é rté kesí tetté k, Ez a ház rejtette a ké s bb hí ressé  vált
cörög udvart, a pesti görögsé g fé szké t, AZ é pület
megé rte a XX. századot: l9}7-ben bontották le.

Megvo]t tehát a helytafiótanácsi engedé ly a temp-
lomé pí té sre, amelynek terveit Thallherr ]ózseffel ké szí t-
tetté k el a ké re]mez k, A mester a Duna felé  né z  egy-
tornyoS é pületet teruezett, Thallherr he]yett aZonban
nemsokára másik é pí té szt kerestek a göí ögök, Nem
tudható, mié rt, Dr, Füues Ödön egyik tanulmánya sze-
rint azé rt, mert a tervben é pü letszilárdsági hibákat ta-
láltak. Lehetsé ges, de valószí n , hogy inkább elegán-
sabb, ké ttornyú  templomot akartak. Ehhez pedig ]ung
Iózsef pesti é pí ié szben látták a megfelel  embert, aki-
t l a bé csi görög tempiomhoz hasonlatos é pí tmé nyt
rendeltek, Ám a helytartótanács ügyelt rá, hogy az
é pület ne legyen tú lzottan hivalkodó, s maximá]ta a
költsé geket, melyek termé szetesen növekedtek a terv-
módosí tás által. Valószí n ]eg ezé rt nem é pülhettek
ekkor csú csban vé gz d  tornyok, hanem csak lapos
gú lával lezártak,

Három é vre tervezté k az é pí té st: l79l-ben letetté k
aZ alapköVet, A templomot ,,Mária mennybemenetelé -
nek tlszteleté re szentelik é s a hel]é n mú zsák számára
lakhelyül biztosí tják" - o1vasható Füves professzor ta-

A budapestl Pet ft té .i Nagyboldogasszony
Magyár orthodox FótempIom, amelynek hiányzó tornyához

adományokat várnak



nulmányában, Az a]apí tás emlé ké -
re a szo|ásokhoz l^í ven dí szes ré z
metszet is ké szült Mária halálától
é s megdics ülé sé r l. A misé ket
ekkor már nem a szerbek templo,
mában tartották, hanem a megvá-
Sáro]t piarista é pületben, Három
é v nem látszott olyan hosszú  id -
nek, hoey ne le\elelI volna k.bí tni
ezen az ideiglenes istentiszteleti
helyen, De a három é vb l tí z lett,
nert az é pí lesz é s a görög közös-
sé g állandó elszámolási vitában
állt egymással, s a mester hú Zta-
halasztotta a munkát, Jung egyé b-
ké nt ké sedelmes fizeté s miatt per-
be keveredett alváiIaIkozórval is
pé ldául a korintoszi oszlopokat ké -
szitö Frank Lórinccel, Mtnder vi-
szontagság ellené re a tempIom
l80l-re felé pü lt. augusztus ll-é n
fel is szentelté k a budai ortodox
püspök é s a temesvári püspök jelenlé té ben,

A beiül ma is pazar szé psé g  faragványokat, pé ldá-
ul az oltár mögötti ikonosztázt ]1ann|uks {más olvasa-
tok szerint Janí ovitz) Mik]ós, a barokk faszobrászat
egyik leglelent sebb mestere ké szí tette, A m Vé sZ gö-
rög származású  volt, Naxosz Szigeté n Született - mint
ezt tudatja is m ve szignóiában -, de ekkor már-jó
ideje Magyarországon
dolgozott, el bb a Sze-
ré msé gben, majd Eger,
ben.

AZ ikonosztáZ ú gyneve-
Zett kiráiykapuia fö]é  ké t
galambot is faragott,
amelyek a göí ög é s a
vlah hí vek testvé ri egyet-
é Ité sé t szimbolizálták,
ké s bb ebb l a dí szb l
nagy perpatvar kevere-
dett,Sl80ó-banabudai
pú spök leszereltette,
mondván, faragott ké p
nem ]ehet ortodox temp-
iomban, A galambpárt
ma Miskolcon  rzik, a
görögkeleti egyházm vé -
szeti mú zeumban, A ma-
darak azonban olyan hí r-
re tettek szert; hogy a Kis
utcában - ahol az a bizo-
nyos Görög udvar állt -
egy posztói áruió görög
keresked  a galambot
választotta cé gé ré ül, s
ennek nyomán nemsoká-
ra aZ utcát is Ga]amb ut-
cának kezdté k nevezni a
pestiek, Í gy hí vják ma is,

A templomot Mária mennybemenete|é nek tiszteleté re szentelté k í el.
A mai Nagyboldogasszony teinplomban látható í é zkaí c az alapí tás emlé ké re,

l79l-ben ké szült

Az ikonosztáz festmé nyei csak a fe]szentelé s után
kerültek a falra, Maga a famunka is eltartott egyé b-
ké nt l80ó-ig, Kuthelmeister bé csi mester összesen
nyolcvan kisebb-nagyobb ikont ké szí tett, Maid követ,
kezett az aranyozás, amelyre álJí tólag annyit köliöttek,
hogy tí z é vig lehetett volna fenntartani bei Je egy hu,
szárt. Ez vo]t egyé bké nt az egyik legkisebb té teI.

A temp]om csak jóval
ké s bb, J873-ban kapta
meg mé ltó toronycsú csa-
it, melyeket Yú l Miklós
tervezett, Ezek közül ma
csak az egyik látható,
mert a második viiághá-
ború ban Budapest ostro-
makor a Pet fi té ri görög
templom fé ]tornyú  lett,
Mostanában tervezik az
e]l tt ré sz visszaé pí té sé t
viiágöröksé gi pé nzb l,

A görög é s a vlah,,ga-
lambok" barátságáról
annyit; hogy a ké t né p
már ]8]2 é s l82l között
külön tartotta istentisz-
teleteit, s ekkoriban a
templomot csak a v]ahok
használták - Maoaar Má-
riusz román ortodox es-
peres szerint -, l888-ban
pedig a románok vé gleg
eiváltakl s a Ho]Ió utcába
költöztek, Ma, más for-
mában, ismé t kiú iult a
galambok veté lkedé se:
immár az oroszok é s a
göí ögök köZött,

csordás taiosA barokk stí lusú , faí agott, aranyozott ikonosztáz


