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ROMÂNII DIN UNGARIA
STUDII DE ISTORIE

Cuvînt inainte
În selecţia studiilor pentru acest volum retrospectiv am avut în vedere
două criterii importante. Primul criteriu viza adunarea studiilor şi articolelor
– apărute odinioară în diferite volume sau reviste – care atrag atenţia cititorului asupra unor aspecte esenţiale referitoare la existenţa şi la cercetarea
istorică a românilor din Ungaria, considerând că aceste aspecte esenţiale nu
şi-au pierdut actualitatea. Al doilea criteriu în alegere, a fost acela de a strânge împreună în acest volum editat de Institutul de Cercetări al Românilor
din Ungaria şi studiile apărute în diferite anuare ale muzeelor sau în reviste
istorice, în limba maghiară sau altele cu ocazia unor comemorări sau ca rezultat al unor cercetări.
Sper ca studiile şi articolele din acest volum vor putea ajuta învăţământul
în limba română şi totodată vor contribui la întărirea identităţii româneşti
din Ungaria. Pentru cei interesaţi de domeniul istoriei, în acest volum vor
putea urmări unele aspecte din mai multe perioade ale istoriei unei minorităţi, care, după 1920, a rămas în Ungaria fără să fie sprijinită, ajutată, în
păstrarea culturii, identităţii româneşti.
autorul
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ADATOK A TÖRTÉNELMI SZABOLCS, SZATMÁR
ÉS BIHAR VÁRMEGYÉK
ROMÁN ANYANYELVŰ NÉPESSÉGÉNEK TÖRTÉNETÉHEZ
I. A vármegyék általános jellemzése, benépesítésük,
betelepítések a 18. században
A 18. század elejére a közel kétszáz éves küzdelmek után Szabolcs, Szatmár és Bihar megyék lakosságának nagy része elpusztult vagy elmenekült.
Ennek alátámasztására a következőkben az 1715-ös és az 1720-as Szabolcs
vármegyei összeírások adatait adjuk közre, amely alapján a vármegyében
összesen 2137 háztartást írtak össze:1 az összes háztartásból 30 nemest, 15
mezővárosi polgárt, 1719 jobbágyot, 46 zsellért, 327 szabados háztartást.
Hasonló helyzet alakult ki Bihar vármegyében is, ahol a török időkben
elpusztult középkori falvak helyén vagy mellett jöttek létre az új vegyes, magyar–román népességű települések.
A magánföldesurak a nagy arányban elpusztult lakosság pótlására népesség telepítésével próbálkozott. A vármegyék tiltakoztak a telepítések ellen a
számos jobbágyszökés miatt. Szabolcs vármegye a magánföldesúri telepítést
feltételhez szabta. A feltétel az volt, hogy megyebeli lakost nem vesz fel. Tulajdonképpen ez a feltétel segített, vagyis kedvezett az idegenek betelepítésének, betelepülésüknek, mely ugyanakkor csábította is az idegeneket, akik
esetleg jobb életfeltételeket reméltek. Néhány évtized alatt Szabolcs, Szatmár
és Bihar vármegyék lakossága német, szlovák, román és ruszin anyanyelvű
népességgel szaporodott. 1787-ben Szabolcs vármegyében kilenc orosz és öt
román helység található.2
Bihar vármegyében hasonló helyzet alakult ki: a török által elpusztult középkori falvak helyén vagy mellett új települések jöttek létre a 18. század
elején. Az újonnan alakult települések egy része vegyes népességűvé vált,
néhány esetben szinte kizárólag románok által újratelepített, de zömében
magyar–román népességű településekről beszélhetünk.
A román pásztorok már a 18. századtól kezdve téli legeltetésre bérbe vették az egymástól elég távol fekvő községek közötti nagy pusztai legelőket
az Észak-Tiszántúlon is. Többen le is telepedtek közülük. Egyes földesurak
viszont konvenciós cselédként, egyes juhtartó gazdák pedig közösen fizetett
juhászokként is alkalmazták a románokat. Ilyen juhászokat, cselédeket írhattak össze már az 1715-ös és az 1720-as összeíráskor is. Számuk ugyan kicsi, de
ugyanakkor kicsi volt a községekben élő magyarok száma is.
Az 1720-as összeírás Szabolcs megyében nem említ románokat, Szatmárban viszont ugrásszerűen megnőtt a számuk. Az alábbi táblázatból a magyar
és a román lakosság arányáról is képet kapunk:
1
2

BOROVSZKY 1900. 464.
BOROVSZKY 1900. 465.
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Község

Háztartás

Magyar

Román

Egyéb

Császári (Nyír-)

20

18

2

–

Csécse

19

14

5

–

7

2

5

–

Kántor-Jánosi

20

17

3

–

Kömörő

13

10

3

–

Vasvári (Nyír)

29

17

8

–

Czégény

Érdekes adatnak látszik, hogy ezekkel a községekkel a későbbiekben nem
találkozunk. Nyíradony 1712-ben kezdett betelepülni.3 Az 1787-ben számon
tartott öt román Szabolcs vármegyei település közül 1900 táján Nyíradony,
Nyíracsád és Nyírábrány még mindig román.4
Ugyanakkor Újfehértó, Gelse, Hugyaj, Bököny, valamint Biri, Kálló-Semlyén és Kiskálló településeken a románság teljesen elmagyarosodott.5
A Nyíradony, Nyíracsád, Nyírábrány helységekbe betelepülő, eredetileg
román anyanyelvű lakosság beépült az adott települések társadalmi, gazdasági életébe. A betelepülő román anyanyelvű lakosság integrálódik ugyan az
adott kor társadalmi, gazdasági viszonyainak megfelelően, de az anyanyelvükből, magukkal hozott szokásaikból adódó különbözőségük, vagyis másságuk bizonyos fokig tovább őrződött, konzerválódott.
A 18. században betelepülő román anyanyelvű lakosság többnyire görögkeleti vallású volt. A történelmi Bihar megyében néhány településen – mint
Pocsaj, Bedő, Nagyléta – az eredetileg görögkeleti vallású román anyanyelvű
lakosság betelepülése után néhány évtizeddel áttért a görög katolikus hitre.6
A Bihar vármegyei Zsákán, Darvason és Mezőpeterden a 18. században
betelepült román anyanyelvű lakosság megmaradt eredeti görögkeleti vallásánál. E települések román ortodox egyházai ma a Magyarországi Román
Ortodox püspökséghez tartoznak.
A 17. században a ruszinok, a század végén pedig a románok is egyesültek
Rómával, de arra vonatkozólag, hogy a Nyíradony, Nyíracsád és Nyírábrány
községekbe betelepülő román anyanyelvű lakosság még görögkeleti vallású
volt-e, vagy már áttért görög katolikusként települt-e be, eddig feltárt történeti forrásra nem támaszkodhatok. Feltételezésem szerint az áttérés fokozatosan történt már a betelepüléssel egy időben. Ezt szorgalmazta az egyház
is, mivel görögkeleti egyházközség nem lévén, az áttérés tűnt az egyszerűbb
megoldásnak. Az egyházi források szerint, miután a román anyanyelvű görög katolikusok a nagyváradi püspökséghez, majd vikáriussághoz tartoztak,
3

BOROVSZKY 1900. 465.
BOROVSZKY 1900. 160.
5
BOROVSZKY 1900. 160.
6
NADÁNYI 1938. 501.
4
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1919-ig 17 román ajkú görög katolikus parókia létezett a mai országhatáron
belül.7 Név szerint ezek között szerepel Nyíradony, Nyírábrány, Nyíracsád,
Csegöld, Csengerújfalu, Porcsalma és Kővár-Kölcse is. Az utóbbi négy viszont
a történelmi Szatmár megyéhez tartozott.
Valamennyi településre jellemző, hogy egészen a 20. század elejéig az
anyakönyvezés kezdetben cirill betűkkel, de románul; azután latin betűkkel,
de többnyire románul történik.
A nyíradonyi anyakönyvek közül az első kötetben 1828-ból található egy
magyar nyelvű, kurzív írással történő bejegyzés: „Nyíradonyi Görög szertartású Ekleisának kereszteltek könyvének formája Nagyváradi Püspökségben.”
Érdemes megjegyezni, hogy ezt az anyakönyvet kezdetben először cirill betűkkel, de románul; majd latin betűkkel, de románul és legvégül magyar
nyelven vezették.
Ennek 6. oldalán a cirill betűs résznél a keresztelő pap neve „Rohály Nagy
Ferentz”; az 1828-as magyar szövegnél „Nagy Tógyer paróchus”; a 46. oldaltól
„Rohály Nagy Tódor”. 1844-ben ismét románul történnek a bejegyzések „Petrus Papp parochus” aláírással. 1912-ben a lelkész így írja alá nevét: „Stefanu
Creşineau”, majd 1913-tól „Kresnyák István esperes lelkész”, tehát magyarul
szerepel a név.
1945-ben ismét magyar nyelvű az anyakönyv vezetése, majd 1949-től ismét román nyelvűvé válik.
1919. június 10-én szigorú bejegyzés található, mely szerint Nyíradony a
nagyváradi román egyházmegyéhez csatlakozik Leontin Csula adminisztrátor vezetésével. 1920. április 12-től az anyakönyv vezetése magyarul történik, a lelkész dr. Máté Gyula parochus. Nyíradony túlnyomórészt román
telepítésű: 1736-ból, 1752-ből már 62 adózót írtak össze.8
Nyíracsád 1740-ben kapott többségében román nemzetiségű lakosságot.9 A
következő telepítésre több mint húsz év múlva, 1762 körül került sor, amikor
Birit – mint lakatlan helyet – a Szatmár megyei Portelekről áttelepített románokkal népesítették be.10
Hasonló telepítés történt a történelmi Békés megyében is: 1724-ben Löwenburg János Jakab, Békés megye főispánja a Gyulaváriban megtelepedett
románokat áttelepíti Kétegyházára.11
Újfehértót is részben román telepesek lakták, akik 1769-ben költöztek
oda.12 Kiskálló 1771-ben népesült be részben román nemzetiségű telepesek
beköltözése révén, akik meglapították görög katolikus egyházukat.13

7

OL ME K 28 1936 – D – 15688.
VERES 1962. 168.
9
PAPP 1939. 139.
10
PAPP 1939. 139.
11
ARDELEAN 1899. 11–12.
12
VERES 1962. 168–185.
13
VERES 1962. 168–185.
8
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A következő település Nyírlugos, ahová valószínűleg az 1770-es évek közepén költöztek be román telepesek. A Nyírlugoson megtelepedett román
nemzetiségű lakosság történetére vonatkozólag érdekes adatnak látszik, hogy
az 1779-es „canonica visitatio” adatai szerint összesen 705 főt írtak össze, akik
közül 700 fő görög katolikus – nagyrészt román – volt; majd az 1784–85-ös
népszámlálás adatai szerint csak 7 főt írtak össze.14
A 18. század utolsó, nagyobb számú román népességet megmozgató telepítési akciója 1790-ben volt.15 Ekkor költöztek románok Nyírábrányba.
Az említett települések román anyanyelvű lakosságának 18. századi
lélekszámáról sajnos alig vannak adatok, mivel II. József 1784–85-ös népszámlálási adatait nemzetiségi szempontból nem lehet használni, hiszen az
nem közli a lakosság etnikai összetételét.
A következő, azaz a 19. század elején Szatmár megye három, részben vagy
egészében román lakta községéről tesznek említést a történeti források: Ura,
amely teljesen román, és amely nem szerepel az 1773-ban összeírt helységek
között; Csegöld, amely magyar-román és Porcsalma, amely magyar–román–
ukrán és szlovák16 nemzetiségűek által lakott település volt. Az utóbbi kettő
1772-ben még színmagyar település volt, tehát valószínűleg a nemzetiségek
betelepülése ezután történhetett. Ura mindenképpen újabb település, miután a 19. század eleji forrás megjegyzi, hogy „gyülevész oláhokból áll”.17
Újabb román telepesek beköltözéséről beszélhetünk 1814-ben Nakor községben is.18
Szembetűnő, hogy a csaknem húsz év múlva végzett újabb statisztikai felmérés alapján a román anyanyelvű lakosság szinte eltűnt Szabolcs megyéből. Feltételezésem szerint nem valószínű, hogy arra az időre már teljesen
asszimilálódtak volna. Fényes Elek meg sem említi őket, tehát valószínűleg
nem is volt tudomása a 18. századi telepítésekről, ugyanakkor az 1863-as
helységnévtárban szerepel némelyikük.
A szatmári részen négy esetben románok által lakott községről beszélhetünk. Ezek közül három: Csegöld, Csengerújfalu és Ura magyar–román; Pátyod szlovák–román helység. Pátyod ugyan 1810-ben még teljesen szlovák
település volt, tehát valószínűleg ez után költöztek be a románok.19
Porcsalma viszont a későbbiekben teljesen magyar településsé válik.20
Ami a Szatmár megyei román népesség lélekszámát illeti, pontos adatok
nem állnak rendelkezésünkre, a következő táblázat csupán a felekezeti megoszlást mutatja 1840-ben:

14

VERES 1962. 168–185.
PAPP 1939. 139.
16
BARNA 1988. 17.
17
SZIRMAY 1809–1810. 203.
18
PAPP 1939. 139.
19
PÁLL 1980. 84–97.
20
PÁLL 1980. 84–97.
15
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A település neve
Csegöld
Csengerújfalu
Pátyod
Ura

Etnikum
magyar–román
magyar–román
szlovák–román
magyar–román

Róm. kat.
80
5
244
–

Görög kat.
359
330
296
162

Ref.
7
396
4
63

Az 1863-as helységnévtár ugyanakkor meglepő adatokkal szolgál. Szabolcs
megyében a 4 régi, románok által lakott települést: Kállósemlyén, Máriapócs, Nyíracsád és Nyíradony községet említi. Kivétel közülük Máriapócs,
ahol a szlovákokat is megjelöli. Ezzel szemben Szatmár megyében kettőre
apad a románok által is lakott települések száma – Csegöld és Csengerújfalu
–, és mindkettőben már a magyarok vannak többségben.
Az első pontos nemzetiségi adatokat a románok által is lakott településekről az 1880-as népszámláláskor kapjuk. Természetesen ekkorra már kevesebb a nemzetiségi települések száma (továbbköltözés, asszimilálódás következtében).
Szabolcs megyében 1880-ban
Nyírábrányban
Nyíradonyban

1660 román lakott.
380 fő, a lakosság 18,5%-a,
1158 fő, a lakosság 38,8%-a.

Szatmár megyében egyedül Csengerújfaluban élt jelentősebb számú
román népesség: 305 fő, a lakosság 49,5%-a. Alig tíz év múlva az 1890-es
népszámlálás alkalmával még kevesebb a román nemzetiségű népesség:
Szabolcsban 714 fő, amely 1900-ra 73 főre csökkent. Szatmárban ugyanaz a
helyzet: a 19. század végén egyetlen olyan települést sem írtak össze, ahol
jelentősebb (50 főnél több) román népesség élt volna.
A 18. században Bihar vármegyében összesen tizenegy románok által is lakott település számlálható össze: Bedő, Darvas, Körösszakáll, Körösszegapáti,
Méhkerék, Mezőpeterd, Nagyléta, Pocsaj, Zsáka, Sarkadkeresztúr és Vekerd
községek. Valamennyi településen a betelepülő vagy betelepített román telepesek eredetileg görögkeleti vallásúak voltak, betelepülésük a 18. század első
felére, illetve a század közepe tájára esett. A tizenegy Bihar megyei település
közül az eddigi történetírás szerint Nagyléta és Körösszegapáti esetében beszélhetünk szervezett magánföldesúri telepítésről. Nagyléta földesura, báró
Dietrichstein görögkeleti vallású románokat hozatott Biharból.21 Az 1757. évi
adóösszeírásban 98 román adófizető és adófizetés alól mentesülő nemes,
bíró, telepes is jelzi a betelepülő román anyanyelvű lakosság belső telkeit.
„Oláh-Léta”-n belül a románok délről szorosan csatlakozó, rendezett, egyenes
utcákat alakítottak ki.22 Körösszegapáti földesura, a Csáki család – miután a
21
22

NADÁNYI 1938. 498–500.
NADÁNYI 1938. 500–501.
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18. század elején visszatérő lakosságot a pestis megtizedelte – görögkeleti
vallású románokat hozatott a lakosság pótlására. A felsorolt tizenegy település közül csupán nyolc településen maradt meg a lakosság eredeti görögkeleti vallásánál: Mezőpeterd, Zsáka, Darvas, Körösszakáll, Körösszegapáti,
Méhkerék és Sarkadkeresztúr románsága ma is a Román Ortodox Egyházhoz tartozik. Három településen: Bedőn, Nagylétán és Pocsajon a betelepülő románság eredetileg szintén görögkeleti vallású volt, de betelepülésük
után néhány évtizeddel áttértek a görög katolikus hitre. Bedő községben a
románság (az 1720-as évek táján) még a református magyarságot is magába
olvasztotta, majd 1779-ben áttért a görög katolikus hitre,23 de ennek ellenére
80%-uk mind a mai napig román anyanyelvűnek vallja magát.24 Pocsajon a
görögkeleti románok még korábban, 1755-ben25 tértek át a görög katolikus
hitre. Az utóbbi két településen, mivel már a betelepüléskor is a lakosságnak
csupán a felét alkották, a románság asszimilációja olyan erőteljes volt, hogy
mára anyanyelvüket is szinte elfeledték. A görög katolikus egyház fokozatosan vívta ki a magyar nyelv liturgikus nyelvként való használatát, így a
román anyanyelvűek esetében az egyház már nem tölthette be az anyanyelv
megőrzésének, konzerválásának szerepét. Bedőn az egyház vonatkozásában
hasonló volt a helyzet, ám mégis kivételt képez, mivel a román többségű
faluközösség összetartó ereje – az egyház ellenére – képes volt román anyanyelvét konzerválni.
A mai görögkeleti vallású románok által is lakott települések sorában csupán két településen (Vekerden és Méhkeréken) - mint a 18. századi betelepüléskor – a lakosság mintegy 90%-a ma is román nemzetiségű, vagy legalábbis
származását tekintve román.
A bihari települések közül Zsáka már a török időben románok által is
lakott település volt. A görögkeleti románok első fatemplomukat 1669-ben
építették fel, majd 1791-ben hozták létre ma is álló egyházukat.25 Darvason,
Körösszakállon és Körösszegapátiban a román anyanyelvű lakosság a 18. század első felében csatlakozott a református vallású magyarsághoz, újra népesítve a lakatlan településeket. A görögkeleti vallású román anyanyelvűek
mássága területileg is megosztotta a településeket, „Oláh-vég”-nek nevezve
azt a részt, ahol a románok, és „Magyar-vég”-nek nevezve azt a részt, ahol a
magyarok telepedtek le.
A mindhárom településen felépült első görögkeleti templomok a 18. század végéig álltak fenn, amikor azután ezek helyén új, szilárd kőtemplomok
épültek. Az első templomok építésére, létére utal egy-egy korai harang (ami
pl. Darvason 1764-ben,26 Körösszakállon 1763-ban27 öntetett), egy-egy feljegy-
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zés a szertartáskönyvekben (mint Körösszegapátiban 1748-ból).28 Mezőpeterden viszont 1733-ban római katolikus vallású magyarok és görögkeleti vallású románok telepítik újjá a török háborúk alatt elpusztult középkori falut.
Mezőpeterd görögkeleti egyháza és temploma 1768-ban már létezett papjával
együtt.29 Az említett négy bihari település görögkeleti egyháza ma is a Magyarországi Görögkeleti Román Egyház egyházközsége.
A tizenegy Bihar megyei románok által is lakott település közül egy településen, Sarkadkeresztúron a görögkeleti vallású románok csak egy kápolnával rendelkeznek. A görögkeleti egyház forrásai alapján 1779-ben Sarkadkeresztúron harminc görögleleti vallásúak által lakott porta létezett egy
fatemplommal, papjuk pedig Procopie Popovici volt. Második fatemplomuk
1830-ban épült, amely 1900-ig állt, amikor életveszélyessé nyilvánították és
lebontották. A sarkadkeresztúri görögkeleti egyház anyagi lehetősége alapján új templom építésére nem, csupán egy kápolna berendezésére vállalkozhatott, de csak több mint negyven évi szünet után, 1943-ban. Ez a kápolna ad
helyet ma is a görögkeleti szertartású istentiszteleteknek.30
Vekerd a 18. század elején, 1732-ben még mint puszta szerepel. A 18. század derekán Biharból görögkeleti románok ülték meg és népesítették be a
lakatlan pusztát.30 Az első görögkeleti egyházi forrás alapján a községnek
1779-ben 36 görögkeleti vallásúak által lakott portája létezett egy fatemplommal. Popovici Péter lelkészüket 1743-ban szentelték fel a községnek.31 Vekerd
lélekszáma az 1930-as években 498, melyből 423 görögkeleti vallású.
Méhkerék középkori település, amely a törökök utáni időkben lakatlan pusztává vált, 1758–1768 között települt újjá. Mária Terézia 1745-ben
adományozta Eszterházy Pál Antal hercegnek a derecskei domíniumot Méhkerékkel együtt. Eszterházy Pál herceg szorgalmazta és segítette a görögkeleti vallású románok megtelepedését Méhkeréken, és szabályozta is azt a velük
kötött szerződésben. Az első Méhkerékre vonatkozó adat az 1768. május 17én keltezett urbériális szerződésben található, amely „a mostan nem régiben
impopiált (…) Méh-Kerék Nevű Helység lakosaira” is vonatkozik.32 Eszterházy Miklós herceg 1767-ben vette át a birtokot, és sor került Méhkerék betelepítésére. Az erről fennmaradt történetet a szájhagyomány napjainkig őrzi, s
a levéltári (állami és egyházi) adatokkal történt összevetésből kiderül, hogy
az több hiteles adatot tartalmaz. Ezek alapján nagy valószínűséggel mondhatjuk, hogy Méhkerék is szervezett magánföldesúri telepítésként jött létre.
Méhkerékre is vonatkozik az az általános megállapítás, hogy a görögkeleti
vallású románok szinte letelepedésükkel egyidőben alapították meg görögkeleti egyházukat is, mivel a levéltári forrás alapján a méhkerékiek királyi engedély nélkül építettek fatornyú, paticsfalú görögkeleti templomot, amelyet
1770-ben utólag engedélyeztettek.33
28
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Az 1770-es években Méhkeréken 24 földdel rendelkező, szabad menetelű
családot tartottak számon, és összesen 6, házzal rendelkező zsellért írtak öszsze. Közel tíz év alatt 100, 1779-ben pedig már 60 portát írtak össze, amely
mutatja, hogy a lakosság folyamatosan nőtt a betelepülő, görögkeleti vallású
román anyanyelvűekkel.
A 20. század 30-as éveinek végén a község összlakossága: 2263 fő, melyből 2116 fő román anyanyelvű, vallási megoszlása szerint 2105 fő görögkeleti
vallású. Ennek ellenére a község vallási megoszlása igen változatos képet
mutat.34
Bedő, Vekerd és Méhkerék községekről megállapítható, hogy valamennyi
magyarországi település közül csupán e három az, amelyik a betelepüléstől
napjainkig – egyrészt románságából, másrészt görögkeleti, illetve görög katolikus vallásából adódóan – megőrizte etnikai zártságát. A lakosság román
anyanyelvét tekintve három egységes nyelvi szigetet alkot egészen a 20. század közepéig. A tradicionális életformából adódó zártság is konzerválta az
archaikus anyanyelvet, de azt nem fejlesztette tovább. Az életmódváltással
fokozatosan felbomlik a falvak viszonylagos zártsága, és magával hozza a lakosság migrációját és asszimilációját.
Bedőn és Vekerden a falu lakossága részben elöregedett, összezsugorodott,
anyanyelvi szempontból pedig asszimilálódott. Az eredetileg román anyanyelvű lakosság mára már szinte csak vallásához való ragaszkodásában maradt meg románnak.
Méhkerék ezzel ellentétben még ma is a magyarországi románság egyetlen olyan nyelvi szigete, ahol a lakosság 96,4%-a az 1980-as tanácsi minősítés
szerint román anyanyelvűnek vallotta magát. Archaikus nyelvét megőrizte,
mert az nem tartott lépést az életmódváltással, a társadalom általános mozgásával, az anyanemzet nyelvi kultúrájának fejlődésével.

II. A román anyanyelvű lakosság a statisztikák tükrében
Az eddigiek alapján elmondható, hogy a népességösszeírások, az egyéb
statisztikai adatok ütköztetése igen ellentmondásos. Természetesen számolnunk kell azzal, legalábbis véleményem szerint, hogy minden népszámlálás
torzulhat az adott bel- és külpolitikai konstellációban, ezért azután abszolút
hiteles sosem lehet.
Az alábbiakban vázolt adatsor egy másik oldalról közelíti meg a szabolcsi
és a szatmári részeken élő román népesség lélekszámát a két világháború
időszakában.
A bécsi nuncius 1919. május 10-én 17 román ajkú görög katolikus egyházközséget rendelt a nagyváradi görög katolikus püspök joghatósága alá,
ezek közül 14 egyházközség 1912-től a hajdúdorogi egyházmegye püspöke
alá tartozott.35
34
35
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A magyar királyi vallás és közoktatási miniszter 1930-as évi jelentése szerint összesen 17 román ajkú görög katolikus egyházközség van az ország területén. Ezek között szerepel Csegöld, Csengerújfalu, Porcsalma és Kővár-Kölcse a szatmári részekről; Szabolcsból viszont szerepel Nyíradony, Nyíracsád
és Nyírábrány település. A miniszteri leirat szerint Nyírábrányban, Nyíracsádon és Csegöldön görög katolikus iskolák is működtek (természetesen felekezeti iskolákról van szó), amelyek azután (1919 után) román tanítók nélkül
maradtak.36
Amennyiben az előbbiekben felsorakoztatott adatokat figyelembe veszszük, egyáltalán nem fogadható el az 1890-es, illetve az 1900-as népszámlálás, mely szerint Szabolcsban összesen 73 főre apadt a román népesség
lélekszáma.
A valósághoz közelebb álló statisztikát lehetne készíteni elsősorban az egyházi nyilvántartások segítségével, de sajnos az anyakönyvek egy része hiányzik egy-egy adott parókián.
Az 1920-as évi népességösszeírás szerint 50 990-an görögkeleti vallásúnak,
melyből 19 179-en románnak, de a népesség anyanyelvi megoszlása szerint
23 695-en román anyanyelvűnek vallották magukat. Románnak vallotta magát még 4516 nem görögkeleti vallású. Mint ahogyan a történeti áttekintésemben is utaltam rá, a románok egy része Bihar vármegyében a letelepedés
után néhány évtizeddel áttért a görög katolikus hitre.
Ez a magyarázata annak, hogy többen vallották magukat románnak, mint
görögkeleti vallásúnak.
A már említett magyar királyi vallás és közoktatási miniszter 1930-as jelentése szerint összesen 17 román ajkú görög katolikus egyházközség van az
ország területén: Csegöld, Csengerújfalu, Porcsalma, Nyírcsanád, Nyíradony,
Nyírábrány, Álmosd, Bagamér, Hosszúpályi, Kokad, Nagyléta, Pocsaj, Vértes,
Makó, Bedő, Battonya, Kővár-Kölcse. Az 1930-as évi népszámlálás adatai szerint 17 községben 17 689 a görög katolikus vallású lakosok száma, akik közül
mindössze 1150-en vallották magukat román anyanyelvűnek.37
Szembetűnő az ellentmondás: létezik 17 román ajkú görög katolikus egyházközség 1150 hívővel. Olyannyira nagy az ellentmondás, hogy szinte valószínűtlen. Amennyiben az 1150 főt (mert a statisztika szerint a 17 689 főből
ennyien vallották magukat románnak) elosztjuk a 17 egyházközségre, akkor
átlagosan 67 fő tartozik egy egyházközséghez. De a magyar királyi vallás és
közoktatási miniszter 1930. évi jelentése szerint csupán Nagylétán 454 fő a
román anyanyelvű görög katolikusok száma, a bedői plébánia hívei közül
pedig 32 fő a magyar és 498 fő a román anyanyelvű görög katolikus. Ha tehát
a két egyházközség összesen 922 hívőt számlál, akkor a maradék 198 hívőt
kell elosztani 15 egyházközséggel, így átlagban egy egyházközségre 13 fő jut.
Az 1912-ben felállított hajdúdorogi egyházmegyével – mely mindvégig a
magyar liturgikus nyelv törvényes elismeréséért harcolt – kezdődött el a ro36
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mán ajkú görög katolikusok folyamatos asszimilációja. Ezzel az egyház elvesztette a román anyanyelvet megőrző, konzerváló szerepét, amely csak a
görögkeleti egyház esetében maradt meg napjainkig.
A görögkeleti egyház szerint a görög katolikus román parókiákból 1919
után a román lelkészek eltávoztak, a görög katolikus magyar lelkészek magyar nyelven kezdték meg a hittan tanítását, holott a háború előtt ezek román parókiák voltak.38 Ezt látszik alátámasztani az a tény is, hogy a görög
katolikus parókiák irattári, levéltári anyagának nyelve is a román volt 1919ig. Bagamérben, Csegöldön, Újfalun, Makón, Ábrányban, Acsádon román
görög katolikus felekezeti iskolák működtek, amelyek azután román tanítók nélkül maradtak.39 A magyarországi románok ügyeinek magyar királyi
kormánybiztosa, dr. Sigescu József 1920. évi jelentése szerint a görögkeleti
és a görög katolikus egyházközségekben olyan állami tanítók nyernek kiküldetést, akik a román nyelvet nem bírják.40 Román nyelvű oktatás és hitélet nélkül a kisebbség maga is igyekezett idomulni a többséghez: magyarul
tanult az iskolában, magyarul imádkozott a templomban. Ezzel szemben a
magyarországi román görögkeleti egyházközségek szerettek volna egy erős,
jól működő román görögkeleti püspökséggé szerveződni. A budapesti és a
vidéki görögkeleti román egyházközségek hivatalosan először 1927-ben kérték írásban a miniszterelnököt román görögkeleti püspökség felállítására.41
A román görögkeleti egyházközségek miniszterelnökhöz intézett beadványa
számunkra statisztikai szempontból igen fontos adatokat tartalmaz a kisebbség lélekszámára vonatkozólag. A beadvány szerint az egyház 100 000 román
görögkeleti lelket számlál 18 anya- és 35 fiókegyházában.42
Az egyház által képviselt álláspont a román kisebbség lélekszámát illetően
messze eltávolodik a hivatalos statisztikától, a népszámlálás adataitól. Emellett azonban megjelöli az egyházközségek számát a fiókegyházakkal együtt
olyan románlakta települések esetében is, amelyekre a népszámlálások nem
utalnak.
Az általam felsorolt adatokkal szerettem volna rámutatni arra, hogy akkor,
amikor a két világháború közti időszakban a magyarországi román nemzeti
kisebbségről, annak vallási megoszlásáról szólunk:
18 görögkeleti anyaegyház,
35 görögkeleti fiókegyház és
17 görög katolikus román ajkú egyházközség által összefogott lakosság
összlétszámát kellene megállapítani.
Visszautalva az 1910-es évi népszámlálásra, amikor 28 491 fő vallotta magát román anyanyelvűnek, ezt elosztva az összes, azaz 70 egyházközséggel
(18 anya- + 35 görögkeleti egyházközség + 17 görög katolikus), kapunk egy
38
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átlagot, azaz 407 főt. Tehát 407 fő esik egy egyházközségre, amely körülbelül
megfelel a legkisebb település átlagának. Szándékosan választottam az 1910.
évi népszámlálás adatait, mivel ekkor még működött a viszonylag szilárd
egyházi szervezet keretében az összes, tehát a 70 egyházközség.
A népszámlálás adatai jól tükrözik az 1945 utáni helyzetet, amely természetesen az 1920 után kialakult állapot egyenes következménye. A 17 román
ajkú görög katolikus település lakossága – az 1945-ig is szinte kompakt lakosságú Bedő, a közel 50%-ban románok által is lakott Nagyléta (Oláh-léta)
és Pocsaj kivételével – napjainkra nyelvileg szinte teljesen asszimilálódott.
Mára már csak az idősebb generációnál követhető nyomon a származástudat. A görögkeleti vallású román anyanyelvűek esetében is a vegyes lakosságú településeken – elsősorban ott, ahol a román anyanyelvűek mindig a
kisebbséget alkották – az asszimilálódás mértéke sokkal erőteljesebb volt,
mint a kompakt vagy a vegyes lakosságú, de még többségében románok által
lakott községekben.
Az 1990. évi népszámlálás szerint Magyarországon összesen 8730 fő vallotta magát román anyanyelvűnek, melyből Hajdú-Bihar megyében összesen
990 főt számláltak össze. 1990–1991-ben a két legkisebb településen – Darvason és Mezőpeterden – végzett kutatás alapján 200-250 fő vallotta magát
románnak, azaz Darvason a lakosság fele, Mezőpeterden több mint a fele.
1992-ben pedig Vekerd községben a 200 fős lakosságból négy-öt család
kivételével mindenki román származásúnak vallotta magát. Tehát a három
legkisebb hajdú-bihari településen így összesen 650 fő vallotta magát románnak. Amennyiben hozzátesszük, hogy a három településen kívül még öt:
Körösszakáll, Körösszegapáti, Pocsaj, Nagyléta, Bedő és Zsáka településen
élnek románok, akkor – az 1920 előtti 17 román görög katolikus település
közül csak hármat: Pocsajt, Bedőt és Nagylétát említettem – szembetűnő az
1990-es évi népszámlálás nagyon nem reális volta. Ha figyelmen kívül hagyjuk az utóbbi évek kutatásainak eredményeit, és a népszámlálás alkalmával
összeírt 950 főt elosztjuk a 9 Hajdú-Bihar megyei település számával, akkor
egy településre 105 fő esik. Ha a felsorolt három település román anyanyelvű lakossága összesen eléri a népszámlálás szerint számlált 950 főt, akkor a
kérdés csak az, hogy a többi öt településen senki nem vallotta magát román
anyanyelvűnek? Természetesen a történeti kutatások alapján azt is tudjuk,
hogy a kilenc település közül csak Bedő román 80%-ban és Vekerd 98%-ban;
a többi településen, Zsákán, Darvason, Mezőpeterden, Pocsajon és Nagylétán mára már szinte nincsenek román anyanyelvűek. Amennyiben ehhez a
képhez hozzáillesztenénk a 2001-es népszámlálási adatokat, amely szerint
Magyarországon összesen 8776-an vallották magukat románnak, akkor valóban megállapítható, hogy román nemzetiség szinte alig található az említett
három történelmi vármegye területén.
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III. Az eredetileg román anyanyelvű népesség a történeti források
tükrében, azaz egy történeti-néprajzi nyári tábor kutatási
eredménye
Az utóbbi évtizedek régészeti ásatásai is bizonyítják, hogy Nyíradonyban
már a 15. században egy szabályszerűen keleti fekvésű, feltehetően bizánci
rítusú templom állt monostorral együtt.
A 17. században a Bocskai-féle szabadságharcban való részvételért Nyíradony is megkapta a hajdúkiváltságot. A települést a szabadságharc bukása
után, bár a kiváltságokra továbbra is igényt tartott, visszahelyezték jobbágyi
állapotba.43
A történeti források szerint Nyíradony túlnyomórészt román telepítésű
1736-ból. A község görög katolikus temploma 1812-ben épült,44 amely valószínűleg már a második volt, mivel az első a török uralom alatt megsemmisült
a településsel együtt.
Az 1994-ben végzett történeti-néprajzi kutatások alkalmával több mint
húsz különböző (de ugyanakkor leggyakoribb) vezetéknevű adatközlő család egybehangzó véleménye szerint (az adatközlők 70 év felettiek voltak)
szüleik, illetve nagyszüleik idejében a településen mindenki görög katolikus
román származású volt. A településen 1994-ben 7600 fő él, akik közül:
70% görög katolikus,
20% római katolikus,
10% református vallású.
Az alábbiakban közlöm annak a húsz családnak a vezetéknevét, akik adatközlőink voltak 1994-ben, és ugyanakkor valamennyien fellelhetők az 1800as évek levéltári dokumentumaiban is:
1. Keczán
2. Kerezsi
3. Szilágyi
4. Kujbus
5. Terdik
6. Cirják
7. Pintye
8. Barnuc
9. Bodogán
10. Mercs

11. Pósán
12. Kutyán
13. Meszesán
14. Perge
15. Lázár
16. Tálos
17. Verdes
18. Nagy
19. Illés
20. Nyisnyik

A felsorolt húsz család neve megtalálható a nyíradonyi görög katolikus
egyház anyakönyveiben, így például az 1873. évi halotti anyakönyvben is.

43
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BOROVSZKY 1900. 160.
BOROVSZKY 1900. 160.

20

Ebben az évben összesen 28-an házasodtak, 83-at kereszteltek, és 244-en haltak meg, akik között szerepel:
Kerezsi Anna (Kerezsi Anişca, socia lui Czirák Ioan lugar),
Terdik Dana (socia lui Csep Petru),
Mercs János (sociu lui Nagy Ana, a avut 60 de ani),
Bodogán Tódor (Teodoru a lui Bodogán),
Bodogán Mária (socia lui Şerban Ioan),
Terdik János (socia Papp Maria),
Kujbus János (sociu lui Dana Lukács),
Szilágyi János (Joan a lui G. Szilágyi Ioan),
Keczán Mihály (Keczán Mihaiu al lui Keczán Ioan),
Illés Anna (socia lui Dobrán Gerogiu),
Verdes Juliánna (Iuliana a lui Verdes Ioane plugar),
Kurtyán Tódor (Teodoru a lui Kurtyán Ilie, plugar),
Lázár Anna (Anişca a lui Lázár Mihaiu),
Barnuc Mária (Barnuţu Maria, văduva a lui Orosz Teodor, plugar),
Pósán Virág (socia lui Szilágyi Georgiu),
Tálos Juli (a lui Tálos Teodor),
Cirják János( Cirják Ioan, plugar),
Meszesán Mária (socia lui Tasó Vasiliu),
Papp Mitru (sociu Iulianei Jakab),
Kujbus Virág (Kujbus Floare socia lui Kerezsi Lupu, plugar).
Az anyakönyveken kívül a levéltári iratok között megtalálható a nyíradonyi
lakosok 1846. évi szemes termény beszedésének összeírása,45 ahol szintén
szerepelnek ezek a családok a felsoroltak között.
Az 1846. évi összeírásból csupán az említett húsz család nevével azonos
nevűeket választottam ki, akik minden bizonnyal román származásúak, de
mára már teljesen asszimilálódtak. Az összesen összeírt 239 családból 111
család mondható román nemzetiségűnek.
Az összeírt 239 családból 111 család 742 fővel román; de a maradék 128 család 796-os létszámából további kutatások és vizsgálatok alapján kideríthető,
hogy mennyien voltak valóban magyarok, illetve románok.
A húsz család alapján is úgy tűnik, hogy a lakosság közel 50%-a volt román
származású. Véleményem szerint a lakosság több mint 50%-a volt eredendően román származású, legalábbis az említett húsz adatközlő egybehangzó
véleménye ezt igazolja.
Az említett 1846. évi terményösszeírásból kiderül, hogy az összeírt termények: a búza, a rozs, az árpa, a tengeri és a krumpli volt.
A termények közül búza és árpa egyetlenegy családnál sem található.
A nem megfelelő talaj és éghajlati viszonyok miatt az 1846-os évben Nyíradonyban minden bizonnyal nem termesztettek sem búzát, sem árpát. Termett összesen:
45
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– 545 köböl és 101 véka rozs,
– 674 köböl és 154 véka tengeri,
– 1562 köböl krumpli.
Burgonyából termett a legtöbb, ami egyébként azzal is magyarázható,
hogy a múlt században az egyik legfontosabb táplálék ez volt.
Nyíradony gazdasági életére vonatkozólag érdekesnek tűnik a község haszonbérbe adott allodiális szőlőinek telekkönyv szerinti kimutatása
1906–1908 között.46 A kimutatás feltünteti a szőlősgazdák nevét, telekkönyvi számát, a szőlőtér nagyságát és a szőlősgazdák lakását. A kimutatásban
ugyancsak fellelhető az általam kiválasztott húsz család neve, akiket felsoroltam az 1846. évi terményösszeírásból. Szembetűnő, hogy az 1906–1908-as
kimutatás magyar nyelvű ugyan, de a név leírása több esetben közelebb áll a
román nyelvű íráshoz, azaz leíráshoz vagy annak módjához, és esetleg nincs
lefordítva, mint ahogyan azt többször is alkalmazták. Az alábbiakban felsorolnék néhányat:
– Orosz Lupuj (itt ebben az esetben érdekes a keresztnév),
– Barnutz (a későbbiekben általában Barnucz, de a korábbi dokumentumokban még Barnuţ-ként szerepel),
– Merts Demeter (a későbbiekben Mercsként szerepel),
– Pósán Kosztán (ebben az esetben is érdekes a keresztnév).
Természetesen, mint mindenféle kimutatásból vagy összeírásból – úgy ebből is – többféle következtetést lehet levonni a vizsgálandó témának megfelelően.
Miután a kimutatás a telekkönyvileg bejegyzett szőlők nagyságánál feltünteti az összes örököst, érdemes megnézni, hogy egy-egy családon belül az
örökösök neveit vizsgálva még véletlenül sem találunk magyar névre (természetesen a saját módszeremre támaszkodva). E dokumentum alapján úgy
tűnik, hogy vegyes házasságokról nem beszélhetünk.
Ennek ellenére, aki a magyarok és a románok közti összeházasodás témáját szeretné körüljárni, kutatni, annak mindenképpen segítségére lehet ez a
kimutatás is. Véleményem szerint sem elegendő egyetlen egy dokumentum
az összeházasodás nemlétének megállapítására. Néhány példát azért mindenképpen felsorolok:
– A 20-as telekkönyvi számmal a kimutatás felsorolja Pósán Jánost és
Csorba Máriát. (Csorba Júlia 84 éves nyíradonyi adatközlő szerint szülei –
Pósán Illés és Barnucz Flóra – leginkább románul beszéltek a családban);
– Terdik György és Meszesán Mária a 99. telekkönyvi számon;
– Cirják Mihályt, valamint nyolc Terdik családtagot sorol fel a kimutatás a
102. telekkönyvi számon.
Annak ellenére, hogy a különböző összeírások esetleg az első elolvasás
után nem sokat árulnak el az összeírt személyekről, valamennyi összeírás
névanyaga használható a kutatásban. Az 1885-ös nyíradonyi közmunka-ösz-

46

HBML Nyíradony község iratai. 1860–1926. 1906–1908. V. B. 658/b 1.

22

szeírásból47 megállapítható, hogy összesen 265 főt írtak össze, akik közmunkára kötelezettek.
A közmunkára kötelezettek neve mellett mindjárt az is ott szerepel, hogy
hány igásállattal rendelkezik. Számba véve annak a húsz családnak a nevét,
amelyre a kutatás során támaszkodtam jelen dolgozatomban, kivétel nélkül
megtalálhatók az összeírásban. Valamennyien rendelkeznek egy vagy két
igásállattal, de általában kettővel. A tényhez az is hozzátartozik, hogy az öszszeírt 265 főből 188 fő egyáltalán nem rendelkezik igásállattal.
A községben a legtöbb igásállattal a következők rendelkeznek:
– gróf Károlyi Tibor
36 igásállattal,
– Tried Lajos
14 igásállattal,
– Markos Ferencz
7 igásállattal.
– Még hét 4-4 igásállattal rendelkező főt lehet összeszámlálni azok közül,
akik kivétel nélkül magyarként vehetők számba.
Amennyiben az összeírt 265 főből
188 fő egyáltalán nem rendelkezett igásállattal, úgy
összesen csupán
77 fő rendelkezett igásállattal.
Összesen
melyből
melyből (a 265 fő)

212 igásállatot írtak össze,
128 házas, házzal rendelkező,
62 házatlan, ház nélküli,
214 igás napszámot és
954 kézi napszámot teljesített.

Ez a dokumentum is mutatja a kötelezettek vagyoni helyzetét, és természetesen egyben Nyíradony község 1885. évi állapotának társadalmi differenciáltságát, tagozódását. Nyíracsád és Nyírábrány hasonló nagyságú, de
későbbi telepítésű Nyíradonynál, mint ahogyan már utaltam is rá. Nyíracsád
lakossága 1994-ben 4272 fő, Nyírábrányé viszont csak 3900 fő. Mindkét településen a lakosság nagyobbik része görög katolikus vallású, a reformátusok
és a római katolikusok mellett. Mindkét településen, a polgármesteri hivatal
nyilvántartásai szerint, a görög katolikus vallásúak között a legnagyobb gyakorisággal a következető családnevek szerepelnek:
– Timán,
– Pintye,
– Tógyer,
– Dobrán,
– Pósán,
– Meszesán,
– Kujbus,
– Mihucz,
– Mercs,
– Cirják,
– Balega,
– Burik.
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A levéltári iratanyagból nem sok minden maradt meg a két községre vonatkozólag. A megmaradtak között szerepel egy-két szerződés vagy a választópolgárok névjegyzéke Nyíracsád és Nyírábrány községben 1919-ből,48
melyek szintén alátámasztják az előbbiekben felsorolt névanyagot. Feltételezésem szerint a névanyag alapján nem kizárt, hogy a két település Nyíradony község népességéből történő kirajzás eredményeként jött létre. Egy
másik hipotézis lehet, hogy a népesség ugyanazon részekről húzódott le és
települt be ezekbe a községekbe a 18. században.
A szatmári községek közül csupán Porcsalma hasonló nagyságú Nyíracsádhoz és Nyírábárnyhoz viszonyítva. Népessége 1994-ben megközelítette a 3000 főt. Porcsalmára a 18. században távoli vidékekről óhitű lakosok:
oláhok, tótok, illetőleg oroszok kerültek be.49 Ezeket a nemzetiségeket a
Szalonczayak telepítették be a község keleti végére. A falu keleti végét még
ma is „oláh végnek”, míg a zömében reformátusok lakta másik véget „magyar
végnek” nevezik.50
Ura és Csengerújfalu községek Pocsalmánál is kisebbek az előbbiben 800
főt számláltak össze 1994-ben, az utóbbiban pedig 960 főt. Mindkettőben
50%-os a görög katolikusok aránya.
A görög katolikus egyházaknál megőrzött néhány 18–19. századi
anyakönyvben még olvasható néhány román származású családnév, mint
például a Marián. Sarkadkeresztúri kutatásaim alkalmával egy adatközlő szerint a sarkadkeresztúri jómódú Marián család északról, Biharból vagy Szatmárból jött le Sarkadkeresztúrra.51
Összegzésül mindenképpen elmondható, és egyben hangsúlyozni kívánom, hogy az adott településeken folytatott kutatómunka fontos. Azt gondolom, hogy az ezeken a településeken végzett néprajzi kutatások eredményei
alapján, és a megmaradt kevés levéltári anyaggal együtt egyre többet tudhatunk meg ezekről a településekről, amelyeknek valaha volt román népessége is.
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Data to the history of the population speaking Romanian native
language in Szabolcs, Szatmár and Bihar Counties
– Mrs. László Csobai –

RESUME
The author undertakes on the basis of the few studies published so far
and her own researches to summarise those important data that in our hope
partly will be included in the future years’ textbooks for peoples’ and nationalities’ learning. The study shortly presents the settlements and their
historical specialities in Szabolcs, Szatmár and Bihar Counties, which were
at one time inhabited partly or in some cases exclusively by Romanians, but
presently have got almost in total or in large part an assimilated population.
The author addresses the course of and the parallels in the history of the settlements located in the two counties, in the mirror of historical sources and
historical statistics. The study includes new outcomes, being a summary of
a twenty-year long historical-ethnographical research conducted in ten days
annually. The research work was carried out on the spot, in the settlements
of Szabolcs, Szatmár and Bihar Counties in question. The author had to cope
with the lack or neglect of archive sources regarding Romanian population,
in many cases she had to carry out primary source-disclosure in ecclesiastical archives of various settlements. Regrettably in general experience files of
small settlements’ church communities were not retained during the centuries. In the author’s opinion permanent researches continue to be indispensable, because with on-the-spot historical, ethnographical and sociological researches we can get to know more on these settlements shrunk dramatically
in their population up to now.

In: Békés Megyei Múzeumok Közleményei, 24–25. Békéscsaba, 2003.
p. 135–151.
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BEDŐ ÉS MÉHKERÉK ROMÁN NÉPESSÉGE
AZ UTÓBBI KÉT ÉVTIZED TÖRTÉNETI KUTATÁSAINAK
TÜKRÉBEN
A Békés Megyei Múzeumi Szervezet 1974 óta lát el bázismúzeumi feladatokat, mivel akkor kapott megbízást a hazánkban élő román és szlovák nemzetiség történeti és néprajzi kutatására. Bedőn és Méhkeréken a két románok
által lakott településen a kutatást 1980-ban kezdtem el a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága által akkor szervezett néprajzi-történeti táborok keretében, és 2003 augusztusában fejeztem be – mindkét település vonatkozásában
– egy, a településeken történő átfogó, a népszámlálási adatokat figyelembe vevő 2001. évi népszámlálás kontrollvizsgálatával. Mindkét többségében
románok által lakott településen a múzeumi szervezet két alkalommal is
rendezett a települések románsága történetének és néprajzának vizsgálatát
célzó történeti-néprajzi tábort. Majd az 1990-es évek elején a bázismúzeum
a Magyarországi Románok Kutatóintézetével közösen vállalta fel a táborok
megrendezését, és ezáltal bővült a kutatás iránya is. Így a tíznapos időtartamú táborokban a történeti és néprajzi vizsgálódásokon kívül kutatásainkat
kiterjesztettük a tájnyelvi sajátosságok és a nyelvállapot rögzítésére, majd
elemzésére is. A kutatást nagyban segítette, hogy az 1980-as évek végén megvalósult a 18 magyarországi görögkeleti román parókia levéltárainak dokumentumanyagát és egyházművészeti tárgyait magába foglaló Magyarországi
Román Ortodox Egyház Gyűjteményének kutathatósága.
E tanulmány a kutatás eddigi eredményeit foglalja össze, amely egy történeti áttekintéssel igyekszik bemutatni a két települést, majd végül összefoglalja azt, hogy hol is tart ma a két település román népessége identitásának
megőrzése szempontjából.
A magyarországi románok által lakott települések sorából éppen e két településre esett a választásom, mert az összes település közül éppen e kettőre
mondható ki, hogy a többségi népessége román nemzetiségű. Tehát olyan két
települést választottam ki, amelyeknek a többségi népessége román egészen
a 18. századi betelepedésüktől, és azt folyamatosan napjainkig megőrizték. A
két település e hasonlósága mellett lényeges és meghatározó különbség is van.
Az első szembetűnő különbség, hogy Bedő igen kicsiny (327 lélekszámú), ma
Hajdú-Bihar megyei település, míg Méhkerék nagyobb (3253 lélekszámú), de
ma Békés megyei község. Igaz, a 18. századi betelepüléskor mindkét község
a történelmi Bihar vármegyéhez tartozott. A két település között az egyik
legmeghatározóbb és lényeges különbség népességük vallási, felekezeti hovatartozásában van. Bedő népessége a betelepedésük után néhány évtizeddel
áttért a görög katolikus hitre, míg Méhkerék népessége zömében megmaradt
görögkeleti, azaz ősei ortodox vallásánál. Majd a 20. század elejétől a község
vallási, felekezeti hovatartozását színesíti a Baptista, a Pünkösdi és az „Oastea
Domnului” Egyház térhódítása. Ma még az is lényeges különbség a két település között, hogy Méhkeréken minden korosztály elsajátította az anyanyel-
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vét már a családban, és ugyanakkor folyamatosan beszélik azt, míg Bedőn az
utóbbi évtizedekben a gyermekek már nem hozzák otthonról, a családból a
román nyelvtudást, igaz tanulják azt az óvodában és az iskolában is. Identitásukhoz kötődik a román nyelv, de véleményem szerint a legfiatalabbak már
nem tekinthetik anyanyelvüknek a románt. Olyan anyanyelvnek semmiképpen sem mondható, amit már a családban elsajátítanak, és magukkal hoznak
az óvodába, iskolába, amire ezek az intézmények azután építkezhetnek, azaz
továbbfejlesztik, bővítik az otthonról hozott tudást. Meghatározó különbség
még a két település között, hogy Méhkeréken az egyházban a román nyelvhasználat szinte napjainkig megmaradt, míg Bedőn csupán 1920-ig.

I. Történeti áttekintés
Bedő
A Békés Megyei Múzeumi Szervezet 1980-ban szervezte meg Bedőn az
első, a község román népességének terepmunkával összekötött néprajzi és
történeti kutatását. Bedőnek, a Nagyalföld szélén, a Bihar-síkságon, korábban
a biharkeresztesi járásban fekvő, döntően román nemzetiségű határ menti
kisközségnek a kora középkori sorsára vonatkozóan elsődleges forrás nem áll
rendelkezésre. Az egyetlen közvetett utalás Csánki Dezső munkájában található.1 Csánki 1356-ból Bedecs, illetve Bedech helységneveket említ, amely lehet, hogy a Nagyszalontától északnyugatra eső Beges (Beghes), azaz Begés településsel azonos. Valószínű, hogy a Bedech falunév a mai Bedő község nevét
takarta.2 Osváth Pál szerint Bedő egykori, hasonnevű alapítója volt birtokosától kapta nevét.3 Nadányi Zoltán Bihar vármegye monográfiája szerint viszont
Bedő vagy Bödő valószínűleg egykori birtokosától kapta nevét.4 Ezt megerősíti
a szájhagyomány is, miszerint az a terület, ahol a település található, egy Bedő
Sándor nevű ember birtoka volt, s a falut róla nevezték el.5 Bedő neve írott formában először az 1552. évi adóösszeírásban, a Bihar vármegyére vonatkozó
lajstromban szerepelt. Az adókönyv szerint a váradi püspökség által birtokolt
Bedő akkor 7 portából állott. A rekatolizálás sikerei nyomán viszont később a
falu tulajdonosa évszázadokon át a nagyváradi püspökség, azaz a váradi 1-es
számú nagyprépostság volt.6 Bedő számára súlyos következményekkel járt a
török pusztítások időszaka és az 1598. évi tatárjárás. A török uralom utolsó
évtizedeiben az újonnan megszállott területeken olyan súlyos volt a pusztítás, hogy az életben maradt népesség tömegesen menekült el lakóhelyéről.
A bihari falvak nagy része elnéptelenedett. A törökök Bedőt 1686-ban fel1
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égették, lakosságát elhurcolták.7 Az elnéptelenedett bihari falvakba – köztük
Bedőre is – csak a 18. század elejétől indult meg a görögkeleti vallású román
anyanyelvűek bevándorlása.8 A község újra benépesülése az 1711-es szatmári
békekötés után történt, mivel a bedői egyházközség 1717-ből származó egyik
kelyhe, annak „Ecclesia Cumna-Hung” felirata már egyértelműen a település
lakott voltára utalt.9 A Bedőre betelepülő görögkeleti vallású románok valószínűleg Bihar-hegységiek voltak, mivel ezt látszik bizonyítani, hogy a Bedőn
használt román nyelv a Körös-vidéki román nyelvjáráshoz tartozik, amelyet
Nagyvárad környéki területeken beszélnek.10
A Bedőre betelepülő románság még görögkeleti vallású volt, és első ortodox fatemplomuk még létezett, amikor elkezdték felépíteni mai kőtemplomukat, amely 1852-ben készült el.11 A 18. század elején Bihar megyében
erőteljes rekatolizáció indult, melynek következtében Bedő görögkeleti vallású román anyanyelvű népessége 1779-ben áttért a görög katolikus hitre.12
Az anyakönyvezést 1781-től vezetik. A község görög katolikus templomát a
nagyváradi prépost építtette.13 A tornyot 1889-ben megmagasították, majd
1929-ben a fedelet palára és bádogra cserélték.14 Bedő népessége folyamatosan gyarapodott egészen 1941-ig.15 Az 1880-as népszámlálás már az 537 lakosból 478 főt görög katolikus vallású román anyanyelvűnek jelöl, és a magyar
anyanyelvűek száma csupán 35 fő. Ám nem sokat változik a helyzet még
1941-re sem, mivel az össznépesség 643 fő, melyből 496 fő a román népesség
és 147 fő a magyar népesség száma. Ehhez képest 2002-re némileg megváltozott a hivatalos népszámlálási adatsor. Az össznépesség 327 fő, melyből 145
fő vallotta magát románnak, 175 viszont magyarnak.16
Az 1875-ből származó leírás szerint a lakosság kétnyelvű, s a bedőiek „…
egyházi és családi ügyekben az oláh nyelvet használják, de …mindnyájan
beszélik a magyar nyelvet is”.17 Iskola az 1840-es évek közepétől működött a
faluban. Kezdetben kizárólag román nyelven folyt az oktatás. Később, feltehetően az 1868-as népiskolai törvényt követően, már görög katolikus jellegű
magyar–román tanítási nyelvű, ún. elemi vegyes iskolákban tanultak a bedői
gyerekek.
Azonban az 1912-ben felállított hajdúdorogi egyházmegyével – mely mind-
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végig a magyar liturgikus nyelv törvényes elismeréséért harcolt – elkezdődött a román ajkú görög katolikus vallásúak folyamatos asszimilációja. Ezzel
az egyház elvesztette a román anyanyelvet megőrző, konzerváló szerepét,
amely 1920-ig még valamelyest megvolt, de 1920 után már csak a görögkeleti
egyház esetében maradt meg napjainkig.
A görögkeleti egyház levéltári anyaga szerint a görög katolikus román parókiákból 1919 után a román papokat elűzték, a görög katolikus magyar pap
tisztán magyar nyelven kezdte meg a hittan tanítását, mint Bedőn, holott a
háború előtt ezek román parókiák voltak. Ezt látszik alátámasztani az a tény
is, hogy a görög katolikus parókiák irattári, levéltári anyagának nyelve is
többnyire román és esetleg magyar volt egészen 1919-ig. Görögkeleti felekezeti iskolák működtek, amelyek azután román tanítók nélkül maradtak. A
magyarországi románok ügyeinek magyar királyi kormánybiztosa, dr. Sigescu
József 1920. évi jelentése szerint a görögkeleti és a görög katolikus egyházközségekben olyan állami tanítók nyertek kiküldetést, akik a román nyelvet
nem bírták.18 Román nyelvű oktatás és hitélet nélkül a kisebbség maga is
igyekezett idomulni az őt körülvevő többséghez, magyarul tanult az iskolában, magyarul imádkozott a templomban.
Így történt ez Bedőn is, mivel 1922-től már csak magyar nyelven oktatták
a bedői iskolásokat.
Kedvező változást hozott az iskolák 1948. júniusi államosításával egyidőben
történt döntés, amely ismét megteremtette – mind a mai napig – a vegyes, a
magyar–román tannyelvű oktatást.
Bedő gazdasági életében a mezőgazdasági őstermelés a növénytermesztésben (búza, kukorica, borsó és lencse), az állattenyésztésben (szarvasmarha-, sertés- és juhtartás) bírt kizárólagos súllyal. 1930-ban a 660 fős népességből 591 fő (kereső és eltartott együtt) kizárólag a mezőgazdaságból,
illetőleg az ahhoz kapcsolódó tevékenységből élt. De nemcsak a kedvezőtlen
ágazati szerkezet, hanem a földbirtoklás, a rendkívül életképtelen, alacsony
eltartóképességű apró földparcellák és bérlemények, valamint a föld nélküli
családok és munkások száma is a gazdasági fejlődés gátja volt. A község határa 1930-ban 1772 kh volt, amelyből a legeltetési társulat 114 kh-t, a nagyváradi nagyprépostság 696 holdat birtokolt. Művelési ágak szerint a falu területe
1478 kh szántó, 38 kh kert, 44 kh rét, 117 kh szőlő és 95 kh terméketlen
területre oszlott. A 239 mezőgazdasági keresőből mindössze 86 fő volt az önálló birtokos és bérlő. Közülük 2 fő rendelkezett 50–100 kh, 19 fő 10–50 kh,
65 fő pedig csak 1–10 kh közötti földterülettel. Rendkívül magas volt viszont
az 1 holdnál kisebb „birtokosok” és bérlők száma (21 fő), valamint a teljesen
nincstelen gazdasági cselédek (18 fő), a birtok és bérlet nélküli mezőgazdasági munkások (53 fő) száma. Mindent együttvéve 1930-ban Bedőn az összes
mezőgazdasági kereső 38,5%-a a legkiszolgáltatottabb helyzetű agrárproletár volt. Lényeges javulás az 1941. évi népszámlálásig sem következett be a
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bedői parasztság birtokmegosztásában.19 Az 1930. és az 1949. évi népszámlálási adatok összevetése alapján megállapítható, hogy a mezőgazdaságban
tevékenykedő önálló keresők és bérlők száma csaknem megduplázódott.
A földreformrendelet hatására a föld nélküli mezőgazdasági munkások és
nincstelen cselédek sorából kerültek ki20 az 1 holdnál kevesebb földdel rendelkezők. Az önálló gazdálkodói létformát hamarosan felváltotta a szövetkezeti társulás. A fő profil a növénytermesztésben és az állattenyésztésben is
megmaradt. A növénytermesztésben főként a speciális kultúrákból (borsó és
lencse) származott nagyobb jövedelem. Az állattartás – talán a régi hagyományok miatt – eredményesebb volt. A MGTSZ (mezőgazdasági termelőszövetkezet) gazdálkodása 1957 után fokozatosan nyereségessé vált. A főleg búzát,
kukoricát, cukorrépát és napraforgót termelő növénytermesztési ágazat tevékenysége is folyamatosan jövedelmező volt. A nagyüzemi állattenyészet
továbbra is kifizetődőbb tevékenység volt. Ezek mellett az ipari kiegészítő
ágazatok (kovács- és gépműhely, fűrészüzem, daráló és takarmánykeverő
üzem, tejcsarnok) több embernek adtak munkát. 1978-ban a MGTSZ összevonása a biharkeresztesivel, és egyben a tsz-központ elköltözése, majd a falu
jogi státusának megváltoztatása (1971-től a tanácsösszevonások után a közös
tanács székhelye is Biharkeresztes lett) kedvezőtlen hatással volt a községre.
A kisközség életében a legnagyobb problémát a lakónépesség 1970-es évek
óta tartó tényleges fogyásának nagysága jelenti, amely 1970 és 1979 között
elérte a 27,3%-ot, majd 1979-től 1989-ig némileg csökkent, de még mindig
22,6%-os volt.21 A község az önállóságát csak a rendszerváltást követően, az
1990-es évi helyhatósági választások során nyerte vissza. Újjászerveződött
a bedői önkormányzat, majd az 1995-ben történt választások során megalakult a háromtagú román kisebbségi önkormányzat. Mindent együttvéve, a
fiatalok elköltözésével a falu lakossága fokozatosan elöregszik, és jelentősen
csökken a tanulólétszám is. A falunak továbbra sincs vasútja, autóbuszjáratok kötik össze a környező településekkel. De a települést nem szeli át forgalmasabb közút sem. A falu térszerkezeti elhelyezkedését ma is meghatározó
elszigeteltség közvetlenül hat Bedő társadalmi-gazdasági fejlődésére.
Ezek ellenére a falu képe jelentősen átformálódott az elmúlt évtizedek
alatt. Új utcák nyíltak, új lakóházak épültek. Teleház, önkormányzati hivatal,
posta, orvosi rendelő és új üzletek is épültek. Újabb korszerű tantermekkel
bővült a vegyes tannyelvű önálló általános iskola és a hozzá tartozó óvoda.
Az iskolásoknak 1987 óta napközis csoportja és az óvodával közös menzája
van. Bedő tekintetében az utóbbi hat Központi Statisztikai Hivatal által végzett népszámlálás adatai szerint a román nemzetiségűek és a román anyanyelvűek száma a következőképpen alakult (1. táblázat).
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1. táblázat. A román anyanyelvre vonatkozó népszámlálási adatok Bedőn
Év

Össznépesség

Román anyanyelvűek

1941

643

496

1960

741

291

1970

699

–

1980

487

66

1990

377

62

2001

327

145

Méhkerék
Méhkeréken az első tíznapos múzeumi történeti-néprajzi tábor 1979-ben,
majd a második 1997-ben került megrendezésre. A táborokban végzett kutatások eredményeinek egy része az utóbbi években több tanulmányban került
publikálásra.
Bedővel ellentétben Méhkerék története – éppen az utóbbi évek történeti
kutatásainak eredménye miatt – talán ismertebb és feldolgozottabb.
Méhkerék mint település valószínűleg a 13. század végén királyi várföldön,
várbirtokon jött létre. A királyi népek közül kiemelkedő Lél a 13. században
kapta adományul Ősit, s az ő telepítése Méhkerék.22 Az először 1359-ben Méhkerék néven említett település, mint neve is mutatja, erdőben keletkezett irtásfalu volt, melynek lakosai méhészkedtek.23 A település neve személynévben – Méhkereky – 1400-ban bukkan fel először.24 Az 1552-es összeírás Bihar
megye második járásában említi Méhkerek néven. A csupán három telekből
álló kis település Sápy Gergely birtoka volt.25 Az 1560-as adólajstromban nevét
Mykereknek írták, tulajdonosa Gabrielis Sapy és Joannis Zwgody.26 Az 1587ben Várad várának javára szedett dézsma jegyzéke Mehkerekeh néven említi, amikor egy föld nélküli napszámost és 10 kéve őszi búza dézsmát jegyeztek fel.27 Az 1588-as dézsmajegyzékben már Mehkerekként szerepel, ahol 1
zsellér, 12 elszegényedő, de a zselléreknél kedvezőbb helyzetű és 35 féltelkes
lakost említenek.28 Az 1605-ös összeírásban is Mehkerek néven fordul elő,
majd 1664-ben a zarándi egyházmegyéhez tartozó Méhkeréken Adomi Pál
volt a lelkész, 1666-ban pedig Szamosközi Sámuelt szentelték fel lelkésznek.29
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A 15. században lakossága majdnem teljesen nemes volt, rajtuk kívül csak
néhány jobbágycsalád élt, akik mindnyájan magyarok voltak. A török dúlás
idején a dél-bihari síkság minden települése elpusztult, így Méhkerék is. A
források alapján sem tudjuk pontosan megállapítani azt, hogy Méhkerék mikor semmisült meg, de a település az 1692-es összeírásban Mikerek néven
a néptelen falvak sorában szerepelt, mint a már említett Bedő. Méhkerék
később újra benépesedett, azonban a közelében fekvő ősi település végleg
elpusztult. Ma már emléküket csupán a régi oklevelek, összeírások és néhány máig ismert földrajzi név őrzi. Ilyen volt Sáp, amely közvetlenül Méhkerék mellett, északkeleti irányban feküdt, majd ugyanabban az irányban,
valamivel távolabb Simonkerék, melytől délre Vémer falu nevét őrizte meg
a Vimmeri Telek, Vimmeri tanyák elnevezése.30 Az 1692-es váradi visszafoglalás után újabb harcok és pusztítások következtek Bihar vármegyében, mert
1693-ban és 1695-ben a tatárok, 1704-ben a rácok, 1717-ben ismét a tatárok
pusztították el a bihari lakosságot. A helyzetet tovább súlyosbították a különböző betegségek és járványok.31 Méhkerék pusztafaluként került a 18. században az Eszterházy-család tulajdonába, amely a Derecskei uradalom részét
képezte. A központjáról derecskei uradalomnak nevezett birtokot Eszterházy
Pál Antal herceg 1745. március 13-án örökösödési joggal kapta meg Mária Teréziától, akkor már Méhkerék neve is szerepelt az adományozott települések
sorában.32 A lakosok, félve az örökös jobbágysorsra jutástól, tiltakozásukat
jelentették be, kivéve Feketebátor és Méhkerék lakosságát, mert ezek még
lakatlanok voltak. 1767-ben, amikor Eszterházy Miklós herceg vette át a birtokot, a környező falvak lakói kérték, hogy a földesúr adja vissza a települések
használatába a méhkeréki pusztát, aki kérésüket nem teljesítette, mert sor
került a helység betelepítésére.33 Az új telepesek 400 forint taksát fizettek,
mely már az 1768-ban az uradalom településeivel 10 évre kötött szerződésnek is része lett. Méhkerék betelepítése a közeli Jánosda, Illye, Madarász és
Inánd lakosaival történt. A betelepítésről fennmaradt történetet a szájhagyomány napjainkig őrzi, és a levéltári adatokkal történt összevetésből kiderül,
hogy az hiteles adatokat is tartalmaz. A lakosság származási helyeként megnevezi Jánosdát, de elfogadható állítás az is, hogy az újjátelepült Méhkerék
az elpusztult falutól nyugatra települt, vagy hogy a templom helyét már a
megtelepedéskor kijelölték.
Méhkerék falu nem egyesült görög vallású lakosai által a királyi engedély
nélkül építtetett egyházuk számára kért vizsgálat alapján készült iratból kiderül, hogy első templomukat még 1770 előtt építették fel, mivel a királynő
ennek használatát utólag engedélyezte.34 A méhkeréki Teodor Pătcaşiu hagyatékában megőrződött az utókor számára a méhkerékiek 1773-ban Bordás
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Jánossal, első prédikátorukkal kötött szerződése, akit Inándról fogadtak meg
maguknak az „Isteni Tisztelet előmozdítására”.35
A méhkeréki hagyatékból előkerült iratokból, illetve a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár anyagából azt is tudjuk, hogy az első urbáriumot 1770 januárjában keltezték, és hogy korábbi nem létezik, mivel az abban megfogalmazottak szerint csak három éve annak, hogy a „helységet megülték”.36 Az 1770
decemberében készült urbárium további információkat tartalmaz a faluról.
Ebből kiderül, hogy a falunak a lakossághoz képest kevés szántóföldje volt,
amiből nem tudtak volna megélni, ha nem mentek volna más határokra. A
telkek s a kaszáló rétek nem voltak felosztva, a szántóföldjeik sem voltak
egyformák. A gazdáknak 6 vagy 7 kaszásra való rétjük volt. Mivel az áradások
miatt későn kaszálhattak, sarjút nem tudtak vágni. Méhkeréken, az újjátelepülés utáni első években, a földművelésben a földbirtoklási rendszer legkezdetlegesebb formája, a szabadföldfoglalás létezett. Az állattenyésztésben,
mivel a falu erdeje nem volt alkalmas a makkoltatásra, abban reménykedtek,
hogy bérért az uraság lehetőséget fog biztosítani, hiszen rétjük bőven volt,
akárcsak a kenderáztatásra alkalmas víz. Méhkeréken akkor még nem volt
malom, de félmérföldnyire jó vízimalmok meglétét is említik. 1770-ben már
30 szabad előmenetelű családfőt írtak össze: Márcus Bajkán, Demetrius Bálint, Joannes Bálint, Stafanus Buta, Joannes Csefan, Ladislau Csutye, Laurentius
Csutye, Martinus Csutye, Stefanus Duló, Joannes Garzó, Ladislaus Garzó, Petrus
Garzó, Theodorus Garzó, Laurentius Gyihor, Christianus Juhász, Joannes Kocsis,
Paschalis Nyetye, Joannes Orosz, Georgius Pantya, Demetrius Patkás, Nicolaus
Patkás, Ladislaus Prekup, Joannes Puj, Joannes Rajta, Joannes Rajtár, Joannes
Sucsigán, Ursius Rósa, Ignatius Tulkán, Theodorus Vancsa. A családnevek közül
néhány többször is előfordul, ami azt bizonyítja, hogy a falu betelepüléséről
szóló történetben igaz, hogy egymással valószínűleg rokon családok települtek le Méhkeréken. A letelepedett lakosság még nem tudta pontosan, hogy
mennyi telek és azokhoz milyen mennyiségű tartozékok vannak birtokában.
A telekrendszer, telekszervezet még csak kialakulóban volt.37 Méhkeréket a
föld minősége alapján a 2. osztályba sorolták, melyhez összesen 122,36 hold
szántó és 43,7 hold rét tartozott 1773-ban, és szabad menetelű lakosként öszszesen 24 családfőt írtak össze, valamint 6 házzal bíró zsellért. Ekkor a falu
egyetlen görögkeleti papjának a vele kötött szerződés szerint szántóföldet és
kaszálót – annyit, mint közülük akármely gazdának – osztottak örökül.38 A
névanyag is bizonyítja, hogy ekkor is a lakosság döntő többsége román volt,
de ezt alátámasztja az 1773-as összeírás is, mely szerint Méh Kerék falunak
görög nem egyesült, azaz görögkeleti egyháza van, és a lakosság által használt nyelv a román.39 Ismert tény, hogy Dél-Bihar döntő részén a 17. század
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elején is már a román nyelvű népesség volt túlsúlyban. A török pusztítás
után Biharhoz hasonlóan a nyugatra és délre fekvő megyék is hasonló pusztítást szenvedtek. Az elpusztult helységek benépesítésére inkább csak a keletről történő népmozgások által volt lehetőség úgy, ahogyan a 18. században
végbement tömeges bevándorlás eredményeként a román népesség aránya
tovább növekedett Biharban is.
Az 1773-ban készített összeírás szerint Bihar megye 130 magyar nyelvű
települése mellett 330 olyan település található, amelynek lakossága egészen
vagy túlnyomó részben román nyelvű volt.40 Ezen települések közé sorolható Méhkerék is, amely napjainkig megőrizte románságának túlsúlyát.
Méhkerék legkorábbi ábrázolása az 1783-ban készített I. katonai felmérés
térképlapján található. A település közvetlen közelében ritkább, távolabb
sűrű erdő és mocsár vette körül. Keletre ritkásokban, észak–déli irányban
két sorban, nyugatra a sűrűbb erdők két szélén szintén észak–déli irányban
és délen sűrű erdő szélén kelet-nyugati irányban szállások léteztek.41 Györffy
István szerint Méhkerék nem volt kertes település, de közelében 36 szállás feküdt,42 ahol az állatokat teleltették, és ott tartották a felhalmozott takarmányt. A falu házai a Sarkadról Tarcsa felé vezető úttól északra és délre
helyezkedtek el. Az úttól északra, a település keleti szélén a templom épületének rajza látható. Még több információt tartalmaz Méhkerékről az 1819ben készült térkép, ahol a templom közelében találjuk a pap házát, valamint
annak szomszédságában a temetőt is feltüntették. A település nyugati szélén
ekkorra már egy malmot építettek. A földrajzi nevek egy része a korábban
elpusztul települések nevét őrizte meg, a földrajzi nevek egy másik csoportja
a tulajdonosokról kapta a nevét. A nevek között található több román nyelvű
is, amelyeket a későbbiekben készült térképek készítői is átvettek.43 Ezek a
földrajzi nevek – még a román nyelvűek is – tulajdonképpen máig fennmaradtak, és használatban is vannak.
Méhkerék 18. és 19. századi egyházi életének eseményeire, történetére
vonatkozóan a helyi görögkeleti parókia levéltári anyaga igen részletesen
tájékoztat bennünket. Emellett az állami levéltárakban őrzött források segítségével még árnyaltabb képet kaphatunk arról, hogy milyen volt a falu élete,
hogy mennyi megpróbáltatást kellett elviselnie a lakosságnak. Az 1794-ben
írott könyörgő levelükből megtudhatjuk, hogy az aszály megdöbbentő pusztítása miatt a lakosságot éhenhalás fenyegette.44 A szűk határú település lakosságának anyagi helyzetét egy-egy természeti csapás könnyen megrendítette,
ami abban az időszakban szinte általános volt Bihar megyében. Időnként a
falu lakossága és a vezetés között éleződött ki ellentét, és ha hivatalos úton
eredménytelenül zárták le az ügyeket, akkor a lakosok a bosszú kegyetlen
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eszközeihez nyúltak, amelynek következményeként akár a fél falu is elpusztulhatott. Méhkeréken 1828-ban a falu lakossága és a vezetői között volt ellentét,45 amikor a falu lakosságának nagy része és a jegyző került ellentétbe
a bíróval és Roxin Basiliussal, a görögkeleti pappal. A bíró kiterjedt jogokkal
és kötelességekkel rendelkezett ebben az időszakban. Bizonyos határig ítélkezhetett és büntethetett, ő döntött a lakosok perlekedéseiben, irányította a
falu határainak felosztását, kivetette az állami és a földesúri adót. Miután a
bíró nem változtatott magatartásán, szinte mindenét felégették. Majd 1836
júniusában a gyújtogatók a görögkeleti templomot sem kímélték meg.46 A
főszolgabírónak írt jelentésből kiderült, hogy a gyújtogató a falu keleti szélén álló görögkeleti templomot célozta meg, de a szél megfordulása miatt a
templomon kívül csak a pap és a kántor háza égett le, amelyek a templomtól
északra helyezkedtek el. A templom 1770-ben épült, tornya fából készült,
falai paticsból voltak tapasztva. Az új kőtemplom építését még abban az évben elkezdték, és 1838-ra már felépültek a falak. Majd kilenc évi szünet következett, mivel az anyagiak hiányában az építkezés nem folytatódhatott.
1847-ben tovább folytatódott a templomépítés, mely 1849-ben fejeződött be.
A templomnak 1883-ban készült el a tornya, amit 1901-ben felújítottak és
palatetővel fedtek. Azt követően 1976-ban a méhkerékiek határoztak a templom teljes renoválásáról, és valóban sor került a templombelső és a torony
felújítására, az ikonosztáz kicserélésére.47 A munkálatok 1991-ben fejeződtek
be, amikor azután a felújított templomot felszentelték. A méhkeréki ortodox
egyház első lelkésze Bordás János volt, akit az egyház Inándról fogadott, s akit
1800-ban annak fia, Bordás Simeon követett egészen 1827-ig. Mellette 1823 és
1834 között a méhkerékiek Rocsin Lászlót fogadták meg másodlelkésznek.
Még Bordás Simeon idejében annak unokáját, Teodor Bordást is lelkészként alkalmazták a méhkerékiek, aki egészen 1847-ig szolgált a községben. 1835-ben
Rocsin László halála után a másodlelkészi állást Homorog község lelkésze,
Rocsin János töltötte be, aki 1858-ban bekövetkezett haláláig szolgált Méhkeréken. 1850-ben Teodor Bordás helyett Bordás Sándort választották meg,
aki az 1873-as kolerajárvány idején meghalt, ezért azután a parókia két évig
lelkész nélkül maradt. Abban az időszakban Hosu József, a sarkadkeresztúri
görögkeleti lelkész járt át időnként Méhkerékre. 1875-ben a tenkei szomszéd település lelkészét, Corneliu Porumbot választották meg lelkészüknek
a méhkerékiek 1879-ig, akit Rocsin Miklós követett 1922-ben bekövetkezett
haláláig.48 Ebben az időszakban Méhkerék – miután a tenkei esperességhez
került – kisebb egyházi központtá vált. Összesen 26 egyházközség tartozott a
méhkeréki esperességhez, amelynek vezetője Rocsin Miklós volt, aki az esperességhez tartozó parókiák mindenféle egyházi ügyének elintézésével volt
megbízva. Méhkerékre, az esperesség központjába könnyebben eljutottak az
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információk, amelyek egyben a település gazdasági, társadalmi fejlődésére
élénkítő hatással voltak. A méhkeréki esperes feladata volt a 26 település
egyházi ügyeinek (a parókiák, templomok karbantartása, renoválása, vagyonuk felügyelete stb.) vitele, de emellett valamennyi település felekezeti
iskoláival (lelkésztanítók személyi ügyei, iskolák karbantartásával, statisztikák elkészítésével) kapcsolatos ügyeit is intézte. Az esperességhez tartozó 26
település között a szoros egyházi együttműködésen kívül kialakult gazdaságikereskedelmi kapcsolatok mellett erős családi, rokoni kötődések jöttek létre
ebben az időben. Nagyon sok méhkeréki fiatal ezen településekből választott
magának jövendőbeli feleséget vagy férjet. Az utóbbi évek történeti-néprajzi
kutatásai erre külön kitértek. Az esperességhez tartozó Jánosda, Madarász,
Tenke, Illye temetőiben ugyanazon családi névanyaggal találkozhatunk,
mint Méhkeréken, és a rokoni szálak is máig fellelhetőek.49 Ezt az időszakot
követően 1927-től lett ismét helyben lévő lelkészük a méhkerékieknek Oláh
János személyében, aki maga is az esperességhez tartozó települések egyikéből származott, és aki 1973-ban bekövetkezett haláláig szolgált lelkészként
a faluban.50 Őt követően Mészáros Tivadart választották meg lelkésznek, aki
1983-ban bekövetkezett haláláig szolgált Méhkeréken, majd Ardelean Pál püspöki vikárius lett a falubeliek lelkésze egészen 1999-ig, az első magyarországi
román ortodox püspök beiktatásáig.
Az egyházi szervezet szempontjából az évszázadok során a méhkeréki görögkeleti egyházközségnek elsősorban a nagyváradi vikáriussághoz tartozó
egyházközségekkel volt igen szoros kapcsolata. 1868 után Méhkerék egyházi szempontból az erdélyi érsekség szervezeti és működési szabályzatának
értelmében a tinkai esperességhez tartozott, és a nagyváradi görögkeleti vikáriusságnak volt alárendelve. Ez az állapot megmaradt egészen 1920-ig. Trianon után a magyarországi román ortodox egyházközségek egyházi szervezet nélkül maradtak. 1946. március 27-én került sor a magyarországi román
eparchia megalakulására, melynek élére konzisztórium került. A magyarországi román eparchia 1946 óta működik mint autonóm egység a bukaresti
patriarchátus joghatósága alatt, melynek három esperessége volt. Az egyik
esperesség székhelye éppen Méhkerék volt, melyhez Körösszegapáti, Körösszakál, Sarkadkeresztúr, Darvas, Zsáka, Méhkerék, Mezőpeterd és Vekerd
tartozott.51 Ez az egyházi szervezet, azaz a konzisztórium irányította a magyarországi román ortodox egyházközségeket egészen 1999-ig. Ekkor alakult
meg a Magyarországi Román Ortodox Püspökség, melynek élére – gyulai
székhellyel – beiktatták dr. Sofronie Drincec püspököt. A püspökségnek négy
esperessége működik a három helyett, de a méhkeréki változtatás nélkül
megmaradt a hozzá tartozó parókiákkal együtt.52
A Trianon utáni években Méhkerék népességének felekezeti hovatartozá49

CSOBAI 2000. 5–47.
BERÉNYI 2000. 48–79.
51
MISAROŞ 1990. 226–238.
52
MISAROŞ 1990. 226–238.
50

37

sa az addig ortodox vallású össznépességének egységességét tekintve megszűnik. Az 1920-as évektől folyamatosan erősödik a baptizmus; majd később,
1927-től pedig az ortodoxizmuson belül „Oastea Domnului” néven terjedt el
egyfajta hívői csoportosulás; és végül az 1940-es évektől a Pünkösdi Egyház
hívei is megtalálhatóak a községben, akik azután 1974-ben gyülekezetté alakultak. Mára már a hívők száma megoszlik, vagyis a hívők e négy csoport
valamelyikébe sorolhatóak.53 Ez azt jelenti, hogy mindegyik csoport erős
gyülekezettel és imaházzal rendelkezik, illetve az ortodox vallás hívei templommal és lelkésszel, egy része pedig külön gyülekezettel és imaházzal. A
községben az ortodox vallás hívei egy részének mindkettő, azaz a templom
és az imaház egyformán fontos a vallásos élet szempontjából. Hangsúlyozni
kell azonban, hogy Méhkeréken a betelepüléstől kezdődően egészen napjainkig a templomban, az imaházakban az istentisztelet nyelve a román. Ebből
következően a lakosság megőrizte anyanyelvét és vallását, amely identitásának legfőbb jegye. A mai magyarországi román nemzeti kisebbség tekintetében általában az egyházat és a felekezeti iskolákat, valamint a különböző
művelődési egyesületeket tartjuk a legfontosabb identitásmegőrző intézményeknek. Méhkerék művelődési életét, szellemiségét az ortodoxia, az egyházi élethez kötődő tárgyi és szellemi értékek határozták meg. A faluközösség
legszervezettebb és legerősebb érdekérvényesítő intézménye az egyház volt.
Az egyház jelentős anyagi javakkal bírt, és tulajdonában volt a felekezeti iskola is egészen az oktatás államosításáig.54 Az 1790-es évektől nyomon követhető a kisebb-nagyobb rendszerességgel folyó oktatás. Teodor Pătcaş kéziratban
maradt monográfiája szerint az első méhkeréki elemi iskolát 1815-ben alapította az ortodox egyház. Az iskola az egyház mellett működött, melynek első
tanítója Petru Meruţiu volt.55 Az első világháborút lezáró trianoni döntés után
általában a hazai románság papság és tanerő nélkül maradt. Méhkeréken az
iskolai oktatás az 1923-as miniszteri rendelkezés nyomán c típusú magyar tanítási nyelvű iskolával rendelkezett, ahol kötelező volt a román nyelv tanítása. 1923-ban Oláh János kapta meg a tanítói kinevezést, aki 1927-ben a papi pályát választotta, így helyére felesége, Câmpeanu Aurelia került.56 Ezt követően
a magyarországi románok kormánybiztosi jelentéseiből tudjuk, hogy számos
románul nem tudó tanító, tanár érkezett a méhkeréki iskolába. Az 1931–32-es
tanévtől magyar állami iskola kezdte meg működését Méhkeréken, amelyben
csak a vallási ismereteket tanították román nyelven. A román egyházi iskola
csak két osztályból állt. Lényeges változást azonban csak az 1948. évi egységes nyolcosztályos állami oktatás bevezetése hozott. Azonban ez sem idézett
elő igazi változást, mert az 1960-61-es tanév végén hozott miniszteri rendelkezés a tannyelvű oktatást kétnyelvűvé változtatta, amely érzékenyen érintette
még a legstabilabb román nyelvi pozíciókkal rendelkező községeket is.57
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Társadalmi, gazdasági szempontból Méhkerék, az egykori zsellérfalu Bihar
vármegye egyik legszegényebb és legelmaradottabb települése volt a kevés és
rossz minőségű földje miatt, amely több esetben a létminimumot sem tudta
biztosítani népességének. Ez a helyzet némileg megváltozott 1870 után, amikor a Köles-ért szabályozták, amely szinte minden évben elárasztotta a falut,
elősegítve annak elmocsarasodását. A kevéske szántóföld nem sokat ért, mert
nagy része szikes volt, így a lakosság fő foglalkozása az állattenyésztés lett.
A méhkerékiek gróf Almássy Dénes és gróf Tisza István birtokaira jártak napszámba, vagy béresnek, cselédnek szegődtek el, ezzel könnyítve az otthoniak
helyzetén. Majd 1945-ben a földosztás idején is kiderült, hogy Méhkeréken a
földosztó bizottság nem tud földet osztani annál az egyszerű oknál fogva, mert
nem volt a község határában semmi felosztható nagybirtok. Végül Méhkerék
nincstelen parasztsága is kapott földet Darvas, Zsáka és Sarkad községek tartalékföldjéből.58 Méhkeréken is, mint az ország minden részében, megalakultak az első termelőszövetkezetek, amelyek termelékenységének növekedését
remélték, ha egyesítik erőiket. Azonban az állattenyésztés (szarvasmarha,
sertés és juh) még az 1960-as években is régi, elavult módszerekkel történt,
a fejlődés csak nagyon lassúnak volt mondható. A sertéstenyésztés is igen
gyengének bizonyult, ezért 1971-re kimondták a sertéságazat felszámolását,
és helyébe a libatenyésztést vezették be. Később a juhtenyésztést fejlesztették
tovább, és a bárányok nagy részét külföldön értékesítették. Az 1960-as évek
végére a búzából, a kukoricából és a napraforgóból jó átlagtermést értek el.
Ezt a lendületet azonban megtörte az 1970-es évben bekövetkezett ár és belvízkár, majd az azt követő kedvezőtlen időjárás előhozta a rossz talajadottságokból következő problémákat, veszteségeket. A termelőszövetkezet azonban
már az 1960-as évektől kertészkedéssel is próbálkozott, ám nem nagy sikerrel. Majd 1965-ben mintegy nyolc háztáji gazdaságban elkezdődött a fóliás
zöldségtermesztés, amely valójában meghozta a községnek az igazi és gyors
fejlődést. Előbb az uborka, majd a saláta, a retek és a paprika termesztésében
jeleskedtek. 1972-ben az ország uborkatermelésének 80%-át Békés megyében
és ennek 90%-át Méhkeréken termelték meg.59 A termelőszövetkezet megszűnésével mára már a lakosság 80%-a foglalkozik hideg- és melegágyas uborka, paprika és paradicsom termesztésével. Budapestre szállítják a megtermelt
áru nagy részét. Az emberek hallatlan szorgalma és munkaszeretete révén
a település elmaradottságát sikerült felszámolni. A község lakosságmegtartó
képessége igen jó annak ellenére, hogy a munkanélküliek száma rendkívül
magas. Az elöregedés Bedővel ellentétben nem jellemző. A kismértékű elvándorlás mellett romániai állampolgárok betelepülése tapasztalható.
Méhkeréken a patriarchális társadalmi struktúrának, a népi kultúra és a
hagyományok napjainkig történő megőrzésének köszönhetően a modernizáció csak a ’60-as évektől érte el a községet.60 Ez azt jelentette, hogy talán
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Méhkerék az egyetlen olyan települése a hazai románságnak, amely szinte
máig konzerválta a népi kultúrát, különösen a népzenéjéhez, a néptáncaihoz
és természetesen egyben anyanyelvéhez való ragaszkodásában. Méhkeréken
a román nyelv megőrzését segítette az, hogy a közösség szinte teljes mértékben románokból áll, az iskola és a egyház fenntartotta román nyelvhasználatát.61
Bedővel szemben Méhkeréken az ortodox egyház napjainkig megőrizte,
konzerválta a román nyelv használatát, mindvégig megmaradt a legerősebb
identitást megőrző intézménynek.
Hogy a méhkeréki románok mennyire tartották meg identitásukat, anyanyelvüket, tekintsük át a Központi Statisztikai Hivatal által végzett népszámlálási adatokat.62 Ezek szerint a román nemzetiségűek és a román anyanyelvűek száma a következőképpen változott (2. táblázat):
2. táblázat. A román nemzetiségre és a román anyanyelvre vonatkozó népszámlálási adatok Méhkeréken

Év

Román nemzetiségűek

Román anyanyelvűek

száma

aránya %-ban

száma

aránya %-ban

1941

2287

87,5

2003

87,5

1960

2325

94,5

2345

95,3

1970

–

–

2328

95,5

1980

2216

90,6

2213

90,5

1990

1821

80,6

1886

83,5

2001

1385

59,8

1572

67,9

A táblázat adatai szerint folyamatos népességcsökkenés állapítható meg,
különösen a 2001-ben tapasztalt csökkenés, legalábbis az előzőhöz viszonyítva, igen nagymérvű. A 2001-ben rögzített adat nagyon fontos, mert megmutatja, hogy Méhkeréken a román anyanyelvhez való ragaszkodás nagyobb,
mint a román nemzetiséghez való ragaszkodásuk, ami egyben azt is jelenti,
hogy a román nyelv tölti be a román identitást, s ha megtörténik a román–
magyar nyelvcsere, azzal együtt elvész a román identitás is.63 Talán a legnagyobb probléma az, hogy a kétnyelvűvé átalakított iskolák a mai napig nem
tudják maradéktalanul betölteni feladatukat.
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II. Bedő és Méhkerék román népessége
a 2001. évi népszámlálás tükrében
A 2002. évi népszámláláskor Bedő össznépessége 327 fő volt, melyből 247en választóképesek. A választáson megjelent 220 fő közül 145-en vallották
magukat románnak. A 2002. évi népszámlálás 2003. évi kontrollvizsgálatának
eredményei szerint Bedőn összesen 109 háztartásra vonatkozóan töltöttük ki
a kérdőíveket lekérdezések formájában, de összesen 122 háztartás található a
községben. 13 háztartásban magyarok élnek, akiket beköltözőknek mondtak
az adatközlők. A 109 háztartásból 22 mondható homogénnek, mert mindkét fél román, 49 háztartás homogén, mert egyedülálló, de román és 36-ban
élnek vegyes (magyar–román) házasságban, ahol csak az egyik fél román,
a másik pedig minden esetben magyar. Tehát ez a kutatás is igazolja a falu
elöregedését, miután a 49 háztartásban egyedülálló időskorúak élnek. Ami
a bedőiek nyelvhasználatát illeti, az utóbbi kutatások eredményei is tükrözik a korábbi években végzetteket, melyek szerint a bedőiek mintegy 83%-a
otthon mindkét, azaz a román és a magyar nyelvet egyaránt beszéli, de csak
románul a népesség 6,6%-a beszél. Mindenképpen fontos megjegyezni, hogy
Bedőn a nyelvcsere folyamata lezárult, román nyelvhasználatuk csupán egy
archaikus, szegényes szókinccsel bíró román nyelvhasználatot jelent. Az
általuk beszélt nyelv egyáltalán nem tartott lépést a társadalmi, technikai
fejlődéssel, hanem megrekedt az őseik által a családban használt archaikus
román nyelvnél. Ez a családban használt román nyelv azután az 1920 és 1948
közötti időszakban csak a családon belül volt elsajátítható, mivel Bedőn nem
volt román nyelvet oktató iskola. Ebből következik, hogy a mai idős generáció, aki beszéli a román nyelvet, csak a családból hozta magával a nyelvtudást, tehát iskolai keretek között sosem tanulta, majd ezt a tudást – amely
természetesen folyamatosan szegényesedett – adta tovább a következő generációnak. A nyelvcsere folyamata már 1920-ban elindult. A román iskola
hiánya miatt és az egyház erős, a magyar nyelv használatát előtérbe helyező
tendenciájával és gyakorlatával összhangban elkezdődött a bedői románság
nyelvi asszimilációjának már 1948-ban is visszafordíthatatlan folyamata.
Az 1785-ös népszámlálási adatokból kiindulva a későbbi, 1779-es áttérés
utáni felekezeti hovatartozás, az iskola és az egyház 1920 utáni szerepe és a
nyelvhasználat megváltozása ellenére is az bizonyítható, hogy Bedőn a románság a betelepüléstől kezdődően egészen 1920-ig megőrizte meghatározó többségi szerepét. Majd 1920-tól 1948-ig mondhatnánk, hogy a románság
identitásának megőrzése szempontjából egy stagnáló időszakot élt át, és egyben megindult a nyelvcsere folyamata, amely mára már befejeződött. A gyermekek már nem sajátítják el a családban a román nyelvet. A kisközösségben
azonban 1948-tól napjainkig a falu folyamatos elöregedése révén, az 1948-as
román tannyelvű iskola működésének bevezetésével sem fordíthatta vissza azt
az igen erős nyelvi asszimilálódást, ami elkezdődött már az első világháborút
követően. Az anyanyelv fejlődése egyáltalán nem tartott lépést a civilizáció
fejlődésével, megrekedt a családi életen belüli legegyszerűbb kommunikáció
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szintjén. A kisközség zártsága valamelyest biztosította az identitás megőrzését, ám a tradicionális kultúra átörökítése is kevésnek bizonyult a fiatalabb
generáció elvándorlásával szemben. A román anyanyelvi kultúra pedig kizárólagosan a tradicionális családi életre támaszkodhatott, amely a nyelvcsere
folyamatának elindulásával háttérbe szorult. Bedő elszigeteltsége miatt már a
két világháború közötti időszakban sem tudott kapcsolatot tartani a nála valamivel nagyobb, kulturális szempontból fejlettebb, pezsgőbb kulturális központokkal, mint Nagyléta, Pocsaj, Nagyvárad, ahol jelentősebb számú román népesség élt, ahol működtek népszerű, a kor színvonalát reprezentáló kulturális
egyesületek. Miután a falunak egyáltalán nem volt román anyanyelvet oktató
tanítója, lelkésze, így egyáltalán nem volt román anyanyelvű értelmisége, aki
irányíthatta volna (mint általában a kistelepüléseken) a falusi szellemi életet.
Egy-egy tradicionális táncmulatságon kívül szinte semmi sem színesítette a falusi élet egyhangúságát. A bedőiek mai román nyelve csupán egy régmúlt, egy
tradicionális világból megmaradt, azaz egy, a családban örökölt lokális nyelvismeret. Román identitásuk a többség esetében mára megfoghatatlanná vált,
amit nem tagadnak ugyan, de alig nyilvánul meg valamilyen formában. Arra
a kérdésre, hogy hányan segítik a helyi román önkormányzatot, a népesség
mintegy 55,7%-a azt válaszolta, hogy nem segíti, de hozzá kell tenni, hogy a
44,3% segítsége is nehezen értelmezhető adat. A főleg pedagógusokból (főiskolai végzettségű, szakképzett 8 pedagógus és 2 óvodapedagógus) álló kicsiny
értelmiségi csoport, akik közül hárman egyben a román önkormányzat tagjai
is, az iskola és az óvoda bázisintézményeire támaszkodva próbál ellenállni a
teljes nyelvi asszimilációnak és az identitásvesztésnek. Teszik ezt az oktatás
keretein belül, valamint az iskoláskorúak szabadidős programjainak román
nemzetiségi jellegét erősítve, és ugyanakkor keresik a felnőtt és a nyugdíjas
korosztályból is az aktívan támogatókat és segítőket. A község jövője, továbbfejlődésének esélye a népesség megtartó erejének növekedésétől függ, de
mindenekelőtt a gazdasági rendszerváltás eredményességétől. Egy ilyen jövő
esélyt adhat az ott élő románságnak arra, hogy bázisintézményeit tovább tudja
működtetni, amelyek azután segítenek a bedőiek lokális nyelvismeretének
további megőrzésében és egyben az iskoláskorúaknak a standard román nyelv
elsajátításában.
Méhkerék esetében valamelyest az erősebb identitással rendelkező románságról beszélhetünk. A méhkeréki románok identifikációjának meghatározó eleme a nyelv, pontosabban az örökölt nyelvjárás (lényegében az
anyanyelv), amely a Körös-vidéki szubdialektushoz tartozik. Méhkeréken
ma a 830 portával szemben mindössze 724 háztartásról beszélhetünk. Adatközlőim szerint a különbözet a több mint 100 üresen álló öregházból adódik,
amelyek közül néhány éppen nemrég került lebontásra. A kontrollvizsgálat
eredményeként a 2353 főt számláló össznépességből mintegy 1998 főt, azaz
az össznépesség 93,3%-át tekintették románnak. Ez az eredmény majdnem
azonos az 1941. évi népszámlálási adattal, amikor összesen 2003 fő vallotta
magát románnak. Ez azzal magyarázható, hogy a mai Magyarország románsága sohasem élt román nemzetállam keretében, nem ismeri a román politikai
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nemzethez tartozás élményét. A kevésbé iskolázott lakosság a „milyen nemzetiségű?” kérdésre még ma is azt válaszolja, hogy „magyar, mert Magyarországon élek”. Ez egyaránt vonatkozik a bedői és a méhkeréki románságra is.
Mindkét település románságának tudati állapotára vonatkozik, hogy sosem
kötődött a román hazához, a román politikai nemzethez, sőt mondhatnánk,
hogy tökéletesen integrálódott a magyar társadalomba, a magyar politikai
nemzethez csatlakozott, felvállalva annak minden lényeges politikai törekvéseit. Sőt a román kulturális nemzethez való tartozása sem egyértelmű. A
hazai románoknál a román nyelvű olvasás lényegében a Bibliára, a vallásos
könyvekre és a kalendáriumra korlátozódott. Valószínű, ezzel függ össze az
a körülmény, hogy nem nagyon alakult ki a román nyelven való olvasás, a
tájékozódás igénye. Emellett azonban kialakult a román kétnyelvűség. Ez azt
jelenti, hogy a családban örökölt, a hétköznapi életben használatos nyelvjárás mellett a 19. század második felétől egy úgynevezett irodalmibb nyelvet
használtak és használnak még ma is. Ezt a nyelvet saját, nem állami intézményeiben, hanem elsősorban a méhkeréki ortodox egyháznak köszönhetően,
és a felekezeti iskolája révén sajátította el; Bedőn viszont a görög katolikus
egyház és felekezeti iskolái révén, amely ezt a feladatát csak a 20. század első
évtizedéig töltötte be. Tehát Méhkerék lényegesen jobb pozíciókkal rendelkezett a román nyelv elsajátítása és megőrzése szempontjából. Méhkerék a
román nyelvhasználat szempontjából örökölt jobb pozíciókat egészen a mai
napig megőrizte. Az egyház folyamatosan megtartotta román jellegét, a liturgia nyelve ma is a román. Ma Méhkeréken 726 háztartásban összesen 2353
lélekszámú népesség él, vallási szempontból a következő megoszlásban:
– 535 háztartás ortodox hívő,
– 300 fő baptista hívő,
– 150 fő pünkösdista hívő,
– 130 fő ortodox és egyben az „Oastea Domnului” Gyülekezet tagja.64
A községben román nyelvűség megőrzésével és rendszeres alkalmazásával jelenleg két méhkeréki felekezet büszkélkedhet: az ortodoxok és ezen belül az „Oastea Domnului” Gyülekezet és a „Betel” Pünkösdista Gyülekezet. A
Méhkeréki Baptista Egyház nyolc évtizeden keresztül meg tudta őrizni anyanyelvét, de mára már a magyar nyelvre való áttérés felé tart. Ami a kontrollvizsgálat otthoni és külső nyelvhasználatára vonatkozó eredményeit illeti,
Méhkerék esetében sem jobbak, mint a bedőieké. Méhkeréken a 724 háztartásból 81,8%-ban mindkét nyelvet használják, és mindössze 55 háztartásban,
azaz a háztartások 7,6%-ában beszélnek kizárólag románul, pedig összesen
csak 137 magyar került be a vegyes házasságok révén, ami azt jelenti, hogy
az össznépességnek csupán a 6,4%-a magyar. A község zártságának megszűnésével a közösség tagjai már nem tiltakoznak a vegyes házasságok ellen. A
nyelvészek szerint számos jel arra mutat, hogy Méhkeréken is megindult a
nyelvcsere folyamata.65 A kontrollvizsgálat eredményei szerint az össznépes64
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ség 40,4%-a nyugdíjas, de ez nem jelenti azt, hogy a falu elöregedett, mert
a nyugdíjasok egy része is aktív korú, és dolgozik a háztáji fóliás zöldségtermesztésben.
A 2001-es népszámlálás óta végzett újabb kutatás eredményei meggyőztek bennünket arról, hogy az identitásvesztés, a nyelvi asszimiláció és a
nyelvcsere folyamatos térhódítása ellenére is mindkét településre (Bedő és
Méhkerék) megállapítható ma is a románság túlsúlya. Az utóbbi évek kutatási
eredményeiből világosan kitűnik, hogy csak a legidősebb generáció képviselői
tanulták csupán a román nyelvet, és közöttük találunk csak románul beszélőket; a második generációra, vagyis a középkorúakra jellemző, hogy mindkét
nyelvet tanulták, és esetleg használják, majd az iskoláskorba érve a magyar
nyelv túlsúlya a jellemző még Méhkeréken is. Hogy a felvázolt folyamatok – az
adott lehetőségek és kihívások között – hová vezetnek a két közösség jövője
szempontjából, azt a következő évek, jobb esetben évtizedek fogják eldönteni.
Egy, a román anyanyelv, azaz a mai méhkeréki román nyelvállapot megtartását, esetleg megőrzését elősegítő program kidolgozása bizonyára még hasznos
lehetne, és valamelyest stagnálná a nyelvcsere folyamatát, azaz a mai állapotot. Ezzel szemben Bedőn megállíthatatlan a tendencia, miután a nyelvcsere
folyamata már néhány évtizede elkezdődött. A legfiatalabb generáció esetében
már nem beszélhetünk arról, hogy az eredendően román származásúak a román anyanyelvet már a családban elsajátítják. Esetleg azt állíthatjuk, hogy jobb
esetben már az óvodától kezdődően tanulják a román nyelvet, amit azután az
iskolában tovább folytatnak.
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The Romanian population in Bedő and Méhkerék,
attested by the historical researches of the last two decades
– Mrs. Csobai László –

RESUME
The author tries to summarize the results – that she thinks are the most
important – of her own research during the last few years concerning Bedő
and Méhkerék communities. In her summary she puts her finger on the
historical characteristics of the two settlements of the formal Bihar county
based on historical statistics. We can learn from this summary, that the assimilation of the population hangs over Méhkerék settlement.
Although traditional values still exist, neither the Romanian native- speaking school nor the Romanian local government is able to stop the process of
assimilation, because by this time the process of changing the mother tongue
has started even in Méhkerék. In Bedő this process has started much – so
to speak a few decades – earlier, because of the peculiar historical circumstances, and by now the result is that within the scope of school education
Romanian language is only thaught as a foreign language. The children don’t
acquire Romanian at home as their mother language, their mother tongue is
Hungarian, even in the families with a Romanian identity.
The study highlights the fact that the result of the national census and of the
following research pointed out that the population lost its identity, the assimilation in language and the changing of mother tongue are processes that are continuously gaining ground, but the predominance of the population of Romanian
birth is still provable.

In: Békés Megyei Múzeumok Közleményei, 28. Békéscsaba, 2006. p.
259–278.
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ROMÁN NEMZETISÉGŰ MŰVELŐDÉSI EGYESÜLETEK
A DÉL-ALFÖLDÖN
I. Történeti előzmények
A XVIII. század elején visszatelepült és a letelepített román nemzetiségű lakosság szinte letelepedésével egyidőben alapította meg a görögkeleti
egyházközségeit. A legkorábban alapított román görögkeleti egyházközségek közé sorolhatók az 1695-ben Gyulán, 1710-ben Kétegyházán, 1710–
1720-ban Zsákán (Hajdú-Bihar megye), 1759–1769-ben Méhkeréken,
1785-ben Békésen alapított egyházközségek.1 A letelepített románság
még a román nemzeti öntudatra ébredés időszaka előtt állt. Kultúrájának
legfőbb alkotóelemét, anyanyelvét és a magyar környezettől elkülönítő,
ezen a tájon szinte csak a románokra jellemző görögkeleti (ortodox) vallását hozta magával. A terület román ortodox egyházközségei 1792-ig a
nagyváradi vikáriátussághoz, majd az aradi püspökséghez Tartoztak.2 Az
(ortodox) görögkeleti egyház egyszerre vált az egyházi és a világi műveltség hordozójává. Fontos szerepet vállalt a görögkeleti felekezeti iskolák
alapításában, fenntartásában. A görögkeleti egyházközségek a 18. század
végétől egészen a 19. század közepéig sorra alapították meg felekezeti
iskoláikat: Gyula (1771), Kétegyháza (1793), Békés (1794), Darvas (1800),
Magyarcsanád (1808), Méhkerék (1815), Békéscsaba (1837).3 Ezek az iskolák egyik legfontosabb feladatuknak az anyanyelvi kultúra fenntartását,
ápolását és terjesztését tekintették. A magyarországi oktatásügy szempontjából nagy jelentőségű az 1777-es Ratio Educationis, amely az állam
felügyelete alatt álló egységes tanügyi rendszert létrehozta, mert megjelenését követően újabb román anyanyelvet is oktató iskolák létesültek:
Kétegyháza (1876), Méhkerék (1880).4A görögkeleti felekezeti iskolákban
az oktatás nyelve magyar és román volt, két kivételtől eltekintve. Magyarcsanádon és Battonyán az egyházi függetlenség és önkormányzat kivívásáig a felekezeti iskolákban az oktatás nyelve magyar–román–szerb volt.5
1864-től a görögkeleti egyház különvált a szerb pátriárkától és független
érsekség Lett.6 Az egyházi függetlenség és önkormányzat – bizonyos határok között – lehetőséget teremtett a művelődési élet átfogó irányítására.
A XIX. század végére az egyházi nemzetiségi iskolák mellett megjelentek
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az állami kezelésűek is, ennek ellenére a görögkeleti egyház viszonylagos
önállósága mellett mindvégig megőrizte tekintélyét a művelődésügyben,
és befolyását az írásbeliség terjesztésében.
A művelődés minden területén kisugárzó ereje volt a legnagyobb szellemi központoknak: Arad, Budapest, Temesvár, Nagyvárad, Kolozsvár,
Brassó, Nagyszeben. És nem utolsósorban a havasalföldi és a moldvai
központok is hatással voltak a művelődésre. Az itt tanult román görögkeleti lelkészek, tanítók legjobbjai részt vettek a román nyelvű oktatásban,
művelődésben és annak terjesztésében. Történeti és publicisztikai munkáik révén megőrizték anyanyelvüket, kulturális hagyományaikat. A jelesebbek önálló folyóiratot indítottak, vagy megírták községük történetét.
A nemzetiségi tudat kialakulásával és annak erősödésével az anyanyelv
megőrzése érdekében erőteljes sajtó és könyvkiadás volt a már említett
szellemi központokban. Ehhez jelentős anyagi támogatást nyújtottak a
görögkeleti egyházak. Saguna András (Andrei Saguna) balázsfalvi érsek
támogatta még a néprajzi anyag gyűjtését is, ezért 1859-ben körlevélben
rendelte el.7 A falusi, városi lelkész-tanítók kedvet kaptak a néprajzi történeti gyűjtőmunkához és ma már sok esetben pótolhatatlan anyagot gyűjtöttek össze. A XIX. század második felétől megjelenő legfontosabb román
nyelvű egyházi lapok, folyóiratok a Biserica şi Şcoala, Telegraful Român
állandó publikációs lehetőséget biztosított számukra. Nemcsak a városok, hanem a falvak lakossága is igényelte az anyanyelven való olvasást,
művelődést. Egyre több román nyelvű sajtótermék, könyv, kalendárium
jelent meg Budapest, Arad, Temesvár, Nagyszeben nyomdáiban és jutott
el a falvakba. 1891-ben a románok által is lakott Kétegyházán például a
következő román nyelvű újságokat fizették elő: Biserica şi Şcoala, Gazeta Transilvaniei, Luminătorul, Gazeta poporului, Familia Calicul. A XIX.
század végén Békéscsabán és működött olyan nyomda, amely magyar
nyelvű kiadványai mellett román nyelvűeket is megjelentetett. Ilyen volt
az 1894-ben a Lepage Lajos nyomdája. Lepage Lajos Békéscsabán könyvkereskedő, műkereskedő, zeneműkereskedő, papírkereskedő, nyomdaés kölcsönkönyvtár-tulajdonos 1884 óta.8 Lepage nyomdájából került ki
a Dél-Alföldön először, a havonta kétszer megjelenő Lumina című román
nyelvű egyház-nevelési, társadalmi és irodalmi lap.
II. Olvasókörök, dalegyletek a XIX. század végén
A művelődést és a szórakozást szolgáló különféle egyletek, körök a
XIX. század második felétől kezdve jöttek létre. Az egyesületi és gyülekezési jog az alapvető emberi szabadságjogok egyike. Hazánkban először a
7
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reformkorban alakul néhány gazdasági és kulturális célú egyesület. Ezt
követően az 1848-as szabadságharc szabadságjogai között találkozunk az
egyesülési szabadság követelésével. A különféle egyesületek alakulásának engedélyezésére, működésük ellenőrzésére, csak az 1867-es kiegyezést követően ismerünk adatokat. A kormányzati szervek által kiadott
erre vonatkozó rendeletek természetesen az osztálytársadalom érdekeinek védelmét szolgálták. A végrehajtó szervek pedig éberen őrködtek és
vigyázták, hogy azokat mindenki pontosan betartsa. Az e tárgyban hozott
belügyminiszteri rendelet kiemeli, hogy az állampolgároknak egyesületekbe való tömörülése a közélet fejlődésére igen nagy hatással van, de
a joggal való visszaélés veszélyessé válhat az államra is. A levéltári iratanyagokból pontosan megtudjuk, hogy minden egylet csak akkor kapott
működési engedélyt, ha alakulási szándékát, célkitűzéseit tartalmazó
alapszabályát a belügyminiszterhez bejelentette és alapszabályát engedélyeztette. Az egyletek feletti közvetlen felügyeletet a törvényhatóság és a
megyék alispánja gyakorolta. A polgármestereknek és főszolgabíróknak
a bejelentéseik alapján joghatóságuk területén lévő egyletekről félévenként a belügyminiszternek jelentést kellett tenniük.9 Különösen a Horthy-korszakban, az egyesülési és gyülekezési jog gyakorlását szabályozó
rendeletek egész sora látott napvilágot. Az egyik ilyen alapvető rendelet
az 1922. XI. t. c. 7–11. §-ait emelném ki és ennek a kiadott végrehajtási
utasításait és a gyülekezési jog szabályozására vonatkozó 184000/1928. B.
M. sz. rendeletét.
1. A Gyulai Nagyrománvárosi Olvasókör
A dél-alföldi román lakosság nemzetiségéhez való tartozása elsősorban
a görögkeleti egyházhoz való ragaszkodásában, másodsorban kultúregyesületei, dalkörökben, olvasókörökben, illetve ezek életében való részvételükben nyilvánult meg. Jelentős kultúregyesületei közé sorolható az 1886.
december 26-án alakult „B. gyulai „Román” városi olvasókör”, valamint
az „N. Gyulai kis „Román” városi olvasókör”, amely 1889. március 14-én
alakult. A Gyulai Nagyrománvárosi Olvasókör első elnöke Bezsán János
(Ion Beján) lelkész és jegyzője, Szénásy Gusztáv jóváhagyására felterjesztettek egy „típus” alapszabályzatot, amelyet a belügyminiszter 1887. január 17-én láttamozott és engedélyezett. Az olvasókör hivatásos nyelve a
magyar és a román, mint ahogyan tagjai is magyarok és ţrománok voltak.
Ismeretlen okokból az olvasókör alapszabályzatát a kör közgyűlése 1890ben módosította.10 Az 1890. január 12-én keltezett új alapszabály aláírója,
a kör elnöke, dr. Bodoki Zoltán. Bodoki Zoltánt valószínűleg tiszteletből
választották meg az olvasókör elnökének, mivel ő a vármegye főjegyzője.
9
10
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A belügyminiszter már február 26-án engedélyezte az olvasókör működését, melynek alelnöke Miskucza György volt. Az 1891. július 9-én bejelentett tisztviselők és választmányi tagok névsorából kitűnik, hogy az egyes
városi alkalmazottakat, a római katolikus apátplébánost éppúgy megtaláljuk, mint a görögkeleti egyház lelkészeit és a módosabb román nemzetiségű gazdálkodókat. Az olvasókör pénztárnoka Magyar Gyula, ellenőr,
Ionescu János román tanító és Bogyó György, számvizsgáló, Denhof Antal, jegyzője Szénásy Gusztáv volt. A választmány tagjai: Bezsán János,
Göndöcs Benedek, Gubás Péter, Popovics Jusztin, Török István, Argyelán
Dávid, Asbóth Kálmán, Bogyó György, Dudás Tódor, Körösladányi Lázár,
Nyikora Illés, Vonyiga Illés, Styr Pál, ifj. Styr György, Daszkál Miklós,
Denhof Antal, Prekup Tódor, Miskucza Illés, Fekete Ádám, Marian Illés.11
A kör tagjainak száma ebben az időszakban 74 volt és 1920-ig az említett alapszabályzat alapján működött. Az olvasókörnek az alapszabályzatban rögzített célja „hírlapok, folyóiratok, könyvek olvasása, felolvasások
és társas összejövetelek által a közművelődés terjesztése”. A tagja lehet
„minden tisztességes polgár”. Az olvasókör különösen jól működik 1896tól Voniga Dávid vezetése alatt. Apja, Voniga Illés a kör választmányának
tagja, fiát az aradi teológián taníttatja, aki már VI. osztályos tanulóként
összeállít egy román nyelvtant. Az aradi teológiát 1890-ben végzi el, de
helyben nem kap állást, ezért Világoson helyezkedik el, ahol megjelentette a Gazeta című folyóiratot. Már 1893-ban megjelenik első román
nyelvű verseskötete, amelynek címe „Dor şi jale”. Voniga Dávid 1895-ben
az olvasókör elnökeként a román nemzetiségi kultúra terjesztéséért szállt
síkra, az általa kiadott Lumina című egyház-nevelési, társadalmi és irodalmi lap hasábjain is.12 Majd Lippán, illetve Gyorokon nyer el lelkészi
állást, és ott marad élete végéig jelentős írói, publicisztikai tevékenységet
folytat. Számos lapnak szerkesztője, vagy munkatársa, mint a temesvári
Dreptatea, Controla, Revista preoţilor, Banatul és a Lumînătorul, közreműködik az aradi Biserica şi Şcoala, Tribuna, Lumina, Adevărul-nál a temesvári Nădejdea, a szebeni Tribuna, a somlyói Gazeta de Duminica-nál.
Számos önálló egyházi jellegű kötete jelent meg, emellett szerkesztette
a bánáti Kalendáriumot, megírja Temesvár monográfiáját, összeállít egy
nagy cím Almanachot, elkészíti a legteljesebb román–magyar, magyar–
román szótárt. Kéziratban maradt a nyolckötetes monumentális műve,
a Bibliai, egyházi és teológiai lexikonjai.13 Voniga Dávid tehát már teológushallgatóként bekapcsolódott a Gyulai Nagyrománvárosi Olvasókör
tevékenységébe 1890-től 1896-ig. Ebben az időszakban az olvasókör hetente megrendezett összejövetelei, rendezvényei, irodalmi jellegűvé váltak. Felolvasóüléseik, irodalmi estjeik alkalmával – amelyeken elsősorban román nemzetiségűek vettek részt, mivel a programok is elsősorban
11
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román nyelvűek voltak –, egy színvonalas, kulturált szórakozási lehetőséghez jutottak mindazok, akik ezt igényelték. Az olvasókör színvonalas
rendezvényeiről a magyar helyi sajtó is elismeréssel szólt, kiemelve a
nagyszámú részvételt.14 Az 1896-os évben a kör nem mondhat magáénak
különösebb érdemeket, régi lendületéből 1899-ben nyer vissza valamit
amikor, Popovics Jusztin lesz a kör elnöke 1906-ban bekövetkezett haláláig.15 Popovics Jusztin 1846-ban született az Arad megyei Ottlakán (Románia területén mai nevén Grăniceri). A román származású Popovics
Jusztin több mint egy évtizeden keresztül Gyula városának főjegyzője.
Tevékenysége arra az időszakra esett, amikor Gyula városa lendületesen
fejlődött. Különösen a századfordulót követő öt évben végzett kiemelkedő városfejlesztő tevékenységet. Mindenkor a román nemzetiség és
a magyar lakosság közötti egyetértés megvalósításán fáradozott. Bátran
kiállott a román lakosság szabad nyelvhasználata, vallási és kulturális jogainak érvényesítése mellett.16 Mindezt alátámasztja azt is hogy a román
nemzetiség városon belüli két kulturális egyesületének az elnöki tisztét
is elvállalta (a másodikról a későbbiekben szólok). A kör változatlan céllal és alapszabállyal működött 1920-ig. Kétéves megszakítás után 1922ben, az olvasókör újra működési engedélyt kapott az alispántól, de változás a kör működésében csak az 1931-ben módosított alapszabály után
következett be. Az olvasókör nevét az 1931. szeptember 20.-i rendkívüli
közgyűlés Nagyrománvárosi Olvasókör-Gyula elnevezésre változtatta. Elnöke Deák Mihály, jegyzője Ungurean Tamás görögkeleti lelkész. A kör
közgyűlése, a kör hivatalos nyelveként a magyart és a románt állapította
meg, pecsétje Nagyrománvárosi Olvasókör-Gyula köriratú lett. A kör céljául az alapszabály 2. §-a szerint, amelyet kibővítettek: „A magyar népies
irodalom és művészet pártolása és felkarolása, az olvasás és nemes szórakozások által a társadalmi élet fejlesztése és emelése, általában a korszerű
haladás” szerepel.17 Az olvasókörnek az egyházzal való szoros kapcsolatát
megerősíti, hangsúlyozza az alapszabály 57. §-a, mely szerint az olvasókör feloszlása vagy felfüggesztése esetén az olvasókör összes ingó és ingatlan vagyona a gyulai nagyrománvárosi egyház tulajdonába megy át. A
görögkeleti egyházzal való szoros kapcsolatot személyesen az olvasókör
jegyzője, Ungurean Tamás görögkeleti lelkész képviselte. A közgyűlésen
megjelentek névsorából kitűnik, hogy többségükben román nemzetiségűek voltak.
Gyula városának közgyűlése 1940-ben a városrész nevét Miklósvárosra
változtatta. 1940. július 23-án az olvasókör neve és bélyegzője „Miklósvárosi
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Olvasókör-gyula” szövegűre változott. Ezt a változást a belügyminiszter
1941. május 14-én kelt leiratával jóváhagyta.
Az olvasókör működésére vonatkozó leiratok között nincsenek arra
vonatkozólag adataink, hogy az olvasókör összejöveteleit milyen rendszerességgel szervezték, milyen mértékben sikerült bevonni a román
anyanyelvű lakosságot, illetve a nem román anyanyelvűeket. Mint művelődési egyesület, élenjáró vagy kevésbé jelentős művelődési egyesületnek számított, és Gyula városának művelődési életére vonatkozólag
is csak szórványadattal rendelkezünk, így például az olvasókörnek 1921ben 98 tagja volt, majd 1934-ben a kör elnöke Szabó Demeter, a helybeli
görögkeleti lelkész.18 Szabó Demeter 1903-ban Gyulán született, elemi iskoláit a helybeli román iskolában, középiskolai tanulmányait a gyulai katolikus főgimnáziumban végezte. Az aradi teológia elvégzése után 1927ben szentelték lelkésszé, és elfoglalta a gyulai nagyrománvárosi második
lelkészi állást. Az 1927/28-as tanévben – mivel két tanítói állás is betöltetlen volt – az egyháztanács kérésére átmenetileg a tanítói teendőket is
ellátta. A gyulai román nemzetiség két jelentős kulturális egyesületének,
1932-től a Gyulai Nagyrománvárosi olvasókörnek volt elnöke, és egyben
jegyzője volt a görögkeleti egyháztanácsnak. A két művelődési egyesületnek a tevékenysége, az ő elnöksége alatt szinte egybeolvadt, vagy inkább
az olvasókör szerepét átvette a dalegylet. A két világháború közötti időszakban, ami a gyulai román nemzetiség kulturális életével kapcsolatos,
az elsősorban a dalegylethez kapcsolható. Az olvasókör alelnöke ebben
az időszakban id. Lázár Péter volt. A kör célja változatlan maradt: „hírlapok, folyóiratok, könyvek olvasása, felolvasások és összejövetelek által
a közművelődés terjesztése. Az olvasókör 1943. január 31-én tartott évi
rendes közgyűlési jegyzőkönyvéből megállapítható, hogy a kör a háborús
években is működött, 1942–43-ban a kör elnöke Kiss András volt és a
12 tagú választmány mellett pénztáros, könyvtáros és ellenőrök intézték a kör ügyeit. Valójában már 1940-tő az olvasókörnek új elnökről kellett gondoskodnia, mert 1940. augusztus 27-től Gádoros (Békés megye)
község határában lévő „Eötvös”-majorban felállított internálótábor volt
parancsnoka szerint Szabó Demeter, gyulai görögkeleti román esperes,
dr. Mundruczó Péter, Gyulai, valamint Borza János, kétegyházi esperesekkel együtt román érzelmű kiállásuk miatt és mint a Horthy-rendszer
szempontjából nemkívánatos elemek, elejétől fogva az internáltak között voltak annak feloszlatásáig.19 A felszabadulás után Szabó Demeter
görögkeleti esperes nemcsak az egyházi, hanem a társadalmi életnek is
cselekvő lelkésze volt. Lelkes szervezője a román anyanyelvű iskoláknak, amely a későbbi években gimnáziummá fejlődött. Az iskola mellé
megszervezte az első internátust. 1948-ban a megalakult Magyarországi
18
19

Békés Megyei Levéltár. Békés Vármegye alispánja 3163/1925. alapsz.
Munkácsy Mihály Múzeum. Román Történeti Gyűjtemény. Szabó Demeter hagyatéka.
L. sz. 84 1. 27.

52

Románok Kultúrszövetségének elnöke, 1948-tól 1952-ig tagja volt az MDPnek. Egész életében figyelemmel kísérte a román anyanyelvi oktatást és
művelődést, 1977-ben bekövetkezett haláláig.20
2. A Gyulai Kisrománvárosi Olvasókör
A gyulai román anyanyelvű lakosság második kulturális célú egyesülete a város Körös csatorna, Bárdos-meder és a békéscsabai út által határolt
részén, az úgynevezett Kisrománvároson zárt tömbben lakó „Német-Gyulai Kis Román városi Olvasókör” nevű olvasóköre, amelyet 1889. március 14-én alapítottak.21 A nagyrománvárosi olvasókörhöz hasonlóan engedélyezett alapszabállyal rendelkezett, amelyet a belügyminiszter 1889.
április 2-án hagyott jóvá, elnöke Chrisztó Miklós, jegyzője Török Gábor.
Tagjainak száma a lakossághoz viszonyítva igen magas, mintegy 150 fő
volt. A kör célja, amelyet az alapszabály is rögzített, „folyóiratok és könyvek olvasása, továbbá társalgás útján az önművelés fejlesztése” volt. Az
alapszabály nem határozta meg az olvasókör hivatalos nyelvét. Az 1919es forradalmi eseményeket követően kétéves megszakítás után 1922 januárjában Moldván Mojsza kérelmére a megye alispánja hozzájárult az
olvasókör újbóli működéséhez. A kör tevékenysége ebben is hasonlóan
alakult a nagyrománvárosi olvasóköréhez és ez azzal magyarázható, hogy
a Tanácsköztársaság bukását követően a román értelmiség jelentős része
a román csapatok kivonulásával egyidőben elhagyta a szülőföldjét, otthonát a terrortól való félelemben. A helyi sajtó tudósításai szerint Gyuláról,
Kétegyházáról, Békésről jelentős számú román nemzetiségű lakosság távozott, többek között Gyuláról három tanító,22 valamint lelkészek mindhárom helyről. Kétegyházáról összesen 70 család távozott el.23 Az itthon
maradtak megpróbálták ismét engedélyeztetni az olvasókör működését
és egyben új vezetőséget választottak (mely szerint) Bernáth Józsefet
elnöknek, Purzsa Illést alelnöknek és 8 tagú választmány intézte a kör
ügyeit, amelynek taglétszáma ekkor 85 fő volt. Mintegy tízéves működés
után 1931. február 8-i rendes évi közgyűlési jegyzőkönyvben olvasható,
hogy az olvasókör díszelnöke a helybeli görögkeleti lelkész, Mundruczó
Péter, elnöke Pomucz György, jegyzője Budai János. Az olvasókör közgyűlése elkészíti az új alapszabályt, amely már megjelöli a kör hivatalos
nyelvének a magyar és a román nyelvű pecsétjének köriratát „Gyulai
Kisrománvárosi Olvasókör, alakult 1889.” szöveggel állapítják meg. A
tisztikar és a választmány névsorából megállapítható, hogy a görögkeleti
egyház képviselői román anyanyelvűek és görögkeleti vallásúak, román
20
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földművesek és iparosok. Amikor a városrész 1936-ban Krisztinaváros
lett, az olvasókör nevét és Krisztinavárosi Olvasókörre változtatta meg a
Közgyűlés.24 Az olvasókör működésére ez az utolsó levéltári adat.
3. A Kétegyházi görögkeleti román dalegylet és a gyulai
görögkeleti ének- és dalegylet
Az olvasókörök mellett, vagy azok működésével szinte párhuzamosan
tevékenységüket, hatásukat, a művelődésügyben játszott szerepüket tekintve, talán a legjobban működő kulturális egyesületeknek – a román
nemzetiség vonatkozásában – a görögkeleti dalegyleteket kell tekintenünk. A XX. század elején megjelent s a művelődési egyesületekről szóló munkák szerint Battonyán is létezett egy román dalegylet, Pocsajon
(Hajdú-Bihar megye) egy román olvasókör,25 azonban működésükre vonatkozólag semmiféle levéltári anyagot nem sikerült találni, mivel az illetékes levéltárak anyagába velük kapcsolatos iratanyag nem került be. A
kétegyházi és a gyulai dalegyletek egymás után, egy év különbséggel jöttek létre. Az első a „Kétegyházi görög-keleti román dalegylet”, amelynek
alapszabálya 1889. december 3-án készült, és amelyet a belügyminiszter
1890. február 22. dátummal Engedélyezett.26 A Dél-Alföldön ez az egyetlen olyan egyesületi alapszabály, amely kétnyelvű (román–magyar). Típus alapszabályról van szó, a kör követelményei szerint íródott. Az alapszabály 14 paragrafusba gyűjti össze a dalegylet működésével, jogaival és
kötelességeivel kapcsolatos tudnivalókat a következő sorrendben:
1. § Az egylet elnevezése.
2. § Az egylet célja és működése.
3. § A tagok felvétele, a mód és kötelesség.
4. § A tagok jogai.
5. § A tagok kilépése.
6. § Az elnök határköre.
7. § A karmester kötelességei.
8. § A jegyző teendői.
9. § A pénztárnok teendői.
10. § A zászlótartó teendői.
11. § A közgyűlés.
12. § Választmányi ülések.
13. § Az egylet elnevezése.
14. § Az egylet feloszlása.
24
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Az egy évvel később létrejött gyulai27 már a 15. §-ként a „Külföldi
egyénekről” rendelkezik, akik a belügyminiszter beleegyezése mellett
választhatók az egylet tagjává. A kétegyházi alapszabály (u. i.) azaz utóiratban rendelkezik, hogy a külföldi egyének a belügyminiszter előzetes beleegyezése mellett csak az egylet tiszteletbeli tagjává választhatók.
Az utóirat b) pontja pedig: „Mindazon közgyűlési határozatok melyek az
alapszabályok módosítási és az egylet feloszlása esetére vagyonának hova
fordítása tárgyában hozatnak, foganasítás előtt jóváhagyás végett a m. kir.
belügyminiszternek terjesztenek fel”. A gyulainál ugyanez a rendelkezés
már a 16. §-ként szerepel. A kétegyházi görögkeleti román dalegylet azzal, hogy alapszabály is kétnyelvű (román–magyar) és nevében is szerepelteti azt, hogy román, hangsúlyozza az egyesület román nemzetiségi
mivoltát. Természetesen nemzetiségi mivoltukat bátrabban vállalhatták,
mivel ebben a időszakban Kétegyháza lakossága 1891-ben 3 766, melyből
a román görögkeleti vallásúak száma 2467,28 tehát nagyobb százalékban
románok lakják a községet, míg Gyulán a román anyanyelvű lakosság
száma a kisebbséget alkotja, 1891-ből a román anyanyelvű lakosság száma 2769.29 A kétegyházi dalegylet elnöke megalakulásakor Ardelean János-József, a helybéli egyházközség lelkésze, jegyzője Dolga István tanító
volt. Ardelean János-József 1848. december 30-űn született Kétegyházán.
Az alsófokú gimnázium Aradon, a felsőbb éveket pedig Szarvason végezte. Az aradi teológia elvégzése után a kétegyháziak 1874-ben megválasztják lelkészüknek. Több kötetes egyházi jellegű könyvei mellett 1893-ban
az Áradi Egyházmegyei Nyomda kiadásában megjelent az általa román
nyelven írt Kétegyháza község monográfiája, még ugyanabban az évben
egy verses kötete Buchetul meu címen Budapesten. Ardelean János-József azon lelkészek közé tartozott, akik igyekeztek feltárni nemzetiségük
múltját, történetét és néprajzát, ő maga is tagja volt a Magyar Néprajzi
Társaságnak és előfizetője folyóiratának az Ethnographiának.30
A dalegylet karmestere T. Brătescu volt, akinek vezetésével 1890.
szeptember 7-én adta első hangversenyét.31 A dalegylet Kétegyházán kívül a szomszédos településeken is adott koncertet. Az egyházi énekek
mellett népdalokat is előadtak repertoárjukban. Mivel a dalegylet működésével kapcsolatos iratanyagok, az alapszabályzatán kívül nem kerültek
be a levéltárba, ezért igen kevés adat áll rendelkezésünkre. Azt sem lehet
megállapítani, hogy meddig működött a dalegylet, milyen szerepe volt a
község életében, egyáltalán milyen szerepet töltött be a dél-alföldi román
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nemzetiség életében, művelődésében. Ezzel szemben a gyulai dalegylet
működését illetően, az eddigi levéltári kutatások alapján mintegy fél évszázadon keresztül követhetjük nyomon. A gyulai dalegylet első elnöke
Popovics Jusztin, jegyzője Joneszku János román tanító volt. A gyulai
dalegylettel kapcsolatosan szerencsére a múzeumok gyűjteményeibe
is bekerült néhány tárgyi anyag (archív fotó, tabló, zászló, plakát), így
ezek segítségével működésének történetét is jobban megismerhetjük.
A dalegylet első, 1890–1892-es évszámmal ellátott tablója szerint pontosan tudjuk, kik voltak az alapítók, mivel a tabló alján szerepelnek neveik: „Nicolau Ardelean, Teodor Precup, Ioan Marcusiu vice-preşedinte,
Ioan Ionescu conducătoriu, Petru Vladuţiu, Petru Soboslai, Ilie Miscuţia,
Ion Pacurariu, Petru Cefan, Gheorghe Bodea, Gheorghe Suciu, Todor
Campian, Todor Suciu, Ilie Pomuţiu, Stefan Cardosiu”. A tabló felső részén
pedig „Înfiinţatorii Corului-vocal gr. or. român din Giula”, azaz a Gyulai
Görögkeleti Román Dalegylet alapítói olvasható.32 Résztvevői valamenynyien kivétel nélkül gyulai román nemzetiségűek voltak. Ha a neveket
összehasonlítjuk a gyulai román nemzetiség olvasóköreiben részt vettek
neveivel, megállapíthatjuk, hogy szinte valamennyien, egy-két kivételtől
eltekintve, részt vettek mindkét, illetve mindhárom egyesület munkájában. Természetesen a kórus tagjai előképzettséggel kellett, hogy rendelkezzenek, hisz már a felvételnél a karmester előtt – Joneszku János,
akinek nevét olvashatjuk a tablón is, próbának kellett alávetniük magukat. Erre feltétlenül szükség volt, mivel az alapszabály is rögzíti, hogy
az egylet célja az „egyházi énekek és népdalok művelése és különösen
annak nyilvános előadása”, tehát hangsúlyozza és feltételezi a tagok előadókészségét is. A nyilvános fellépések alkalmával műsorukat a magyar
közönség is szívesen fogadta, mivel repertoárjuk magyar–román dalokból állt. Az egylet alapszabályából megállapítható, hogyan biztosították
a tevékenységükhöz szükséges anyagiakat. Az alapszabály szerint „a cél
elérése eszközül szolgálnak:
a) az énekgyakorlatok,
b) időszerű kirándulások,
c) hangversenyek, dalestélyek s más ilynemű előadásbeli jövedelmek,
d) a helybeli görögkeleti Nagy-egyház által a dalegylet tökéletesbüléséig
előlegezendő segély,
e) a dalegylet javára a pártoló tagok által fizetendő tagdíjak,
f) Néh. Pap Tódor által a dalegylet javára végrendeletig hagyományozott évi 80 frt.”
Pap Tódor szegény román szíjgyártó mester gyermekeként született
1822-ben Gyulán. A helyi felekezeti iskola után a magyar nyelvű katolikus iskolában végzett, majd kántortanítói oklevelet szerez Aradon. 1842–
1850 között a budapesti ortodox görög–román templom kántora. Tovább-
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tanulási szándékáról soha nem tudott lemondani, elvégzi a luteránus
gimnáziumot, majd a Nagyváradi Jogakadémián szerez (jogászi) oklevelet. Több felelősségteljes állami funkció betöltése után, hivataláról lemondva bérelt birtokon gazdálkodott. Vagyona gyarapodásával párhuzamosan egyre több szegény sorsú tanulni vágyó román nemzetiségű fiatalt
segített anyagilag. Megalapította az Arad megyei Kulturális Társaságot,
melynek 70 000 aranyforintot ajándékozott, hogy annak kamataiból az
Arad és Békés megyei fiatal közép- és felső iskolások ösztöndíjat kaphassanak. E mellett külön a dalegylet számára évi 80 forintot hagyományozott, amint az a dalegylet alapszabálya is rögzíti.33 A gyulai dalegylet
esetében egy anyagilag kétszeresen megerősített egyesület működéséről
szólhatunk, úgymint a „Nagy-egyház” és a” Pap Tódor alapítvánnyal” fedezetről, míg a kétegyházi esetében, csak a helyi egyház által előlegezett
segély és a dalegylet javára létesítendő alap kamatai álltak az egyesület
rendelkezésére. Talán a biztosabb anyagi háttér is hozzájárult az előbbi
sikeres fél évszázados működéséhez. A Tanácsköztársaság bukása után
és az azt követő megtorlás folyamán minden egyesület működését felfüggesztették. Vezetőségének és tagjainak magatartását felülvizsgálva
döntött a Horthy-rendszer belügyi igazgatása arról, hogy engedélyezi-e a
további működést. A román értelmiség jelentős része a román csapatok
kivonulásával elhagyta otthonát a terrortól való félelmében. Miskucza János 1922. május 2-án kérelmére az alispán 8898/1922-es számú határozatával engedélyezte a dalegylet újbóli működését az 1890-es alapszabály
keretein belül. Az egyesület alapszabályait 1932-ben módosították, amely
kisebb változásokkal megtartotta a régit. A 2. §-t például, amely az egyesület célját foglalja össze, kiegészítették „a magyar népies irodalomnak és
művészetnek a pártolásával”, valamint új vonása még a „társadalmi öszszetartozás előmozdításának” a hangsúlyozása. Az egyesület pecsétjén is
történt változás, mivel a korábbi román nyelvű felirat helyébe „Gyulai g.
kel. román Ének és Dalegylet” került magyar és román nyelven az alapítás évével (1890). A dalegylet módosított alapszabályát a belügyminiszter
1170861932. VIII. a számú 1932. január 21-én tartott évi rendes közgyűlésén megtárgyalta. Az akkor készült jegyzőkönyv szerint elnöke Szabó
Demeter gyulai görögkeleti lelkész, jegyzője Oláh Mózes volt. A közgyűlésen viszonylag kis létszámban, összesen 48 tag jelent meg, közöttük 11
nő.34 Mind a gyulai, mind a kétegyházi dalegylet alapszabályzatából tudjuk, hogy mindkét egyesületnek volt zászlója, amelynek színét is meghatározták, azúrkékben. Sajnos egyiknek sem maradt meg az első zászlója.
A gyulai dalegyletnek 1932 áprilisában volt zászlószentelési ünnepsége,
és ebből az alkalomból csoportképet is készítettek. A csoportképen látható zászló is 1932. április 22-én készült, mivel a zászló a Békés megyei
Múzeumi Szervezet gyűjteményébe került, és a restaurálás során a zászló
33
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bélésanyagában megtalálták a következő feliratot: „Tervezte és készítette Magda Ilona, segítkezett benne Magda Lukrécia 1932 április 22.”35 A
zászlószentelési ünnepség alkalmával készült csoportképen látható Szabó
Demeter görögkeleti lelkész, mellette felesége és Magda János, az egylet
vezetője, leánya, Magda Ilona, a zászló tervezője, készítője.36
Nagy valószínűséggel a gyulai dalegyletnek az 1932-ben Magda Ilona
által készített zászlója az egyletnek a második zászlója 153×113 cm nagyságú, kétoldalas, azúrkék színű egyházi textíliából készült, aranyhímzéssel és zsinórozással. Egyik oldalán „Tot pămintul să se-nchine ţie Şi să
cînte ţie”
P. s. 65,3.” olvasható, felette egy babérkoszorú látható szalagdíszítéssel.
A zászló másik oldalán stilizált lantszerű ábrázolás látható. A zászló A
oldalának szövege magyar fordításban:
„Az egész föld neked imádkozzék
És neked énekeljen”
(65. zsoltár 3. pontja)
A zászlószentelési ünnepség alkalmával Szabó Demeter görögkeleti lelkésznek a felesége fehér selyemszalagot kötött a zászlócsúcsra, amelyen
aranyhímzéssel a következő szöveg olvasható: „Soţia Iui Dimitrie Sabău
Inimile, în armonie ne cănta cu armonie”. Fordításban: Szabó Demeter
felesége Szívünk harmóniájában énekeljen, harmóniával.37 A gyulai dalegylet működése egy felfelé ívelő szakasza következett, Szabó Demeter
elnöksége alatt. A Horthy-rendszer hivatalos szervei hagyták működni,
mivel egyházi kórusként szerepelt, és az egyházi függetlenség egyben
védelmet is jelentett a dalegyletnek. A dalegylet ebben az időszakban számos rendezvényt tudott magáénak, előadások, bálok, egyéb egyházi rendezvények alkalmával léptek fel. Állandó aktív tagjai közül megalakult
a dalegylet színjátszó csoportja. A színjátszó csoport egyik kiemelkedő
egyénisége Voniga György volt. A nemzetiségüket vállaló, tradíciójukat
ápoló Voniga család több tagjánál fellelhető a művészi hajlam, irodalomban, zenében, festészetben, még ha ez nem is bontakozott ki mindig. A
család tagjai valahol igen érzékeny emberek voltak, és szinte hagyománynyá vált a családban a román nemzetiségi kultúra ápolása, a művészetek
pártolása.38 Voniga György a család és egyben a dalegyletnek is ahhoz a
harmadik generációjához tartozott, akinek a személye meghatározó volt,
különösen a színjátszás területén. Voniga György 1908. augusztus 22-én
született Gyulán. A román elemi iskola elvégzése után nem tanult tovább,
bár tanító szeretett volna lenni – akkoriban a szülők döntöttek ebben a
kérdésben. Jó rajzkészséggel rendelkezett és még az írással is megpróbál35
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kozott. Mint a dalegylet tagja, a román színjátszás egyik szereplője volt. A
gyulai dalegylet által előadott román nyelvű darabokat ő fordította le és
azokat magyarul is előadták, mellyel igen nagy sikerük volt a gyulai közönség előtt, de nem kisebb sikerrel szerepeltek a környező románok által is lakott községekben, Kétegyházán, Eleken. A színdarabokat Popovics
Jusztin és Magda János tanították be. A legkedveltebb és a leggyakrabban
előadott színdarabok közé sorolható a Nicolae Ţinţariu peţitorii (kérők)
és a S-au dus (Elmentek) című színdarabok, amelyeket Voniga György
fordításában magyarul is előadtak.39A dalegylet utolsó szereplése 1946ban volt, amikor az említett Ţinţariu-tól a Peţitorii című darabot adták elő
Gyulán, az Erkel Ferenc Színkörben, Voniga György fordításában.40 Ezzel
ért véget a dalegylet több mint fél évszázados tevékenysége, működése.
Valamennyi általam ismertetett egyesület elősegítette az anyanyelven
való művelődést, az egyesületek alapvető céljának megfelelően a kulturált szórakozást. Az egyesületek helyiségeiben, könyvtáraiban (amelyek
az egyház kezelésében lévő épületek voltak), román könyveket, újságokat olvashattak, nem is beszélve arról, hogy társalgás is anyanyelvükön
történhetett. Az ismertetett egyesületek kivétel nélkül az anyanyelv
megőrzése szempontjából igen fontos szerepet játszottak.
In: Állami Gorkij Könyvtár: Hozzájárulás (Tanulmányok a magyarországi románokról), Bp., 1988. 48–65. p.
39
40

M. M. M. Román Történeti Gyűjtemény Adattára. Voniga György hangfelvétel.
M. M. M. Román Történeti Gyűjtemény. Plakát. L. sz. 84. 12. 1.
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|
|

|
Voniga Lucia

Voniga Dávid1
1867–1933
|
gyerekei
|
Voniga Traján*
Voniga Mária
1879–
|
férje
|
Nádra Mózes
1875–
|
gyerekei
Nádra Mária
1903–
|
Nádra Rozália
1906. jan. 17.
|
Kohán Illés
1913–
Kohán János
1919–

Voniga Katalin
1884–1972
|
férje
|
Kohán György
1883–1961
|
Voniga Lukrécia
Kohán György

|
Voniga Péter
1920. febr. 1.
Voniga Tivadar
1915–1916
Voniga Aranka
1921. nov. 3.

1913. máj. 04.

Voniga Todor4
1882–1953
|
gyerekei
|
Voniga György5
1908. aug. 22.
|

5.
Voniga Todor az első világháború idejéből egy kéziratos
katonakönyvet hagyott az utókorra. A katonakönyve tartalmazza verses önéletírását bevonulásától a kórházba kerüléséig (egy
év történetét írja le röviden).
6.
Voniga György, aki Bánátira magyarosította a nevét, a román színjátszás főszereplője, leánya Bánáti Katalin, férje után
Csizmadia Istvánné néven rajzszakos tanárnő.

Voniga Zsófia
Voniga György
1869–
1870–1881
|
|
férje
–
|
|
Szoboszlai Péter
1865–
|
|
Gyerekei
gyerekei
Szoboszlai Katalin
1890–
|
|
Szoboszlai Ilona
1895. ápr. 13.
|
Szoboszlai Péter*2
|

1.
Voniga Dávid görögkeleti lelkész „Románia koronája” lovagi fokozatával kitüntetett költő, író, publicista.
2.
Szoboszlai Péter épületdíszítő kőművesmester, aki több
éven keresztül Franciaországban dolgozik, szakmájában kiválóságnak számított.
3.
Elkerültek Gyuláról, s adataikat nem találtam meg.
4.
Kohán György Kossuth-díjas festőművész.

Voniga János
1865–1942
|
gyerekei
|
Voniga Anna
1899. márc. 17.
|
Voniga Ilona
1894–1910
|
Voniga Mária
1907. júl. 22.
|

(I. táblázat)
Voniga Illés 1939–1919
felesége
Fogarasi Katalin 1850–1920

ROMÁNOK ELEKEN, EGYHÁZ ÉS ISKOLA
A múlt századtól napjainkig megjelent történeti-néprajzi kötetek, tanulmányok száma, amelyek Elek történetét, néprajzát próbálták összefoglalni
– összehasonlítva más Békés megyei településekkel –, nem mondható kevésnek. Ugyanakkor valamennyi írásban az eleki román anyanyelvű lakosság
jelenléte csupán az említés szintjén marad. Ilyenkor nem könnyű feladat
egy adott településen belül egy kisebbség történetét feltárni és megírni –
ami esetünkben az eleki románság –, amikor mindenekelőtt elsődleges forrásfeltárást kell végeznünk. A feladatot nehezíti, hogy az Elekre vonatkozó
levéltári anyag nagyobb része, miután 1918-ig Arad megyéhez tartozott, az
Arad Megyei Levéltárban található. Jelen tanulmány megírásakor az eddig
megjelent munkákra, illetve az általunk végzett kutatások eredményeire támaszkodhattunk.
Az Eleken élő románság történetének megírásakor felhasználtuk a Békés
Megyei Levéltárban található Elek község történetére vonatkozó iratanyagot,
a Munkácsy Mihály Múzeum román történeti gyűjteményének iratanyagát,
valamint a Magyarországi Románok Kutatóintézetének Adattárát. Haszonnal
forgattuk a Magyarországi Román Ortodox Egyház Viktoriátusságának Elekre vonatkozó egyházi iratanyagát, az ottlakai (Grăniceri) Parókia és az Eleki
Római Katolikus Plébánia egyházi levéltárát.

Elek újratelepülése, a román anyanyelvű népesség betelepülése
A források alapján ismert, hogy a község XVII. századi lakatlanná válása
után Harruckern János György magántelepítése révén német anyanyelvű
telepesekkel 1724-ben települ újra. Az újratelepítés története jól dokumentáltan, részleteibe menően feltárt és ismert is. Jelen tanulmányunkban ezt
nem részletezzük, csak akkor, amennyiben elengedhetetlenül szükséges az
Elekre betelepülő románság története szempontjából. Ismert és feltárt a második telepítés története is, valamint, hogy a pestisjárvány pusztítása miatt
csak lassan szaporodik a falu lakossága, nehezen indult meg a népesség természetes szaporodása. Az eddigi tanulmányok állítása szerint1746-ig Eleken
csak német anyanyelvűek éltek, mivel az évi fiskális összeírás 56 német családot írt össze.1 Tehát az összeírás alapján joggal állítható, hogy ekkor Eleken
csak németek laktak.
Elek 1746-ban a ma Romániához tartozó ottlakai, azaz (Grăniceri) Ortodox Egyház filiáléjaként szerepel.2 1705-ben Ottlakán egy kis fatemplom állt.
1755-ben Sinesie Jivanovici ortodox püspök látogatása szerint már igen rossz
1

Arhivele Statului Arad. Conscripţia fiscală din anul 1746. lásd a: Georghe Ciuhandu:
Român din Cimpia Aradului de acum două veacuri. Arad, 1940. 122–124.
2
uo. 242.
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állapotban található, és a XVIII. század második felében a régi alapjára új
kőtemplom épült. Ottlaka lakossága folyamatosan és nagy mértékben szaporodott, mivel 1767-ben a papok összeírásakor ott már három pap szolgált.3
Az 1746-os ottlakai összeírásban viszont szerepel két család, Eletyán Mihály
és Eletyn Simeon, ez utóbbi a testvérével együtt. Mindkét család a bejegyzés
szerint eleki, mint ahogyan a nevük is jelzi.4 Úgy gondoljuk, hogy a kutatások jelenlegi állása szerint ez tekinthető az első forrásnak, amely az eleki románságra vonatkozik. Az 1770–1778. évi úrbéri összeírás 161 tulajdont
(háztartást) és 132 telepest foglal össze. Az összeírt családokból 25-nek volt
egy vagy két 16 év feletti gyermeke, és néhány házban özvegyeket is lajstromba vettek. Az urbáriumban szerepel 11 család, melyeknek háztartásában
előfordul „inquillinus” is.5 Sajnos az összeírás nem részletezi, hogy valójában
kik azok a ház és föld nélküliek, és milyen nemzetiségűek, de nem tartjuk
valószínűnek, hogy németek lennének. Véleményünk szerint feltételezhető, hogy ezek voltak a legelső román anyanyelvű családok, akik munkára
szerződtek a németekhez, mint ahogyan a későbbiekben elismert tényként
szerepel az a felfogás, miszerint az olcsó munkaerőt Eleken a környező települések románsága adta.
Az eleki románságnak nem lévén görögkeleti temploma, mint már említettük, egyházi szempontból az ottlakai görögkeleti egyház filiáléjaként volt
adminisztrálva. Eleket csupán három kilométernyi távolság választotta el
Ottlakától, és 1918-ig határ sem létezett a két település között. Az utóbbi évek
néprajzi kutatásainak eredményei is bizonyítják, hogy az eleki románság élete összefonódik a környező települések románságának életével. Ezek között
kell megemlíteni Ottlakát, Kétegyházát, Gyulát, Siklót és Simándot, miután
az eleki románok e települések román anyanyelvű népességéből származtathatók. Ezt bizonyítja a görögkeleti egyházi anyakönyvek névanyaga, valamint bejegyzései. Az eleki románok története – kezdve az egyszerű rokoni
kapcsolatoktól, a különböző gazdasági, egyházi-kulturális kapcsolatokon át
– összefonódik az említett települések történetével.
Az ottlakai görögkeleti egyháznál az anyakönyvek vezetését a XVIII. század végén kezdték el, igaz, az első köteteket ma már nem lehet megtalálni.
Az első ma meglévő keresztelési anyakönyv 1817-ből való.6 Az egyházi anyakönyvek bevezetésével számos adatot jegyeztek fel a megkeresztelt szüleiről,
így azok vallását, foglalkozását, lakhelyét, valamint a keresztszülők nevét,
lakhelyét, amelyek révén számos információ birtokába jutunk Elek, illetve a
környező települések népességére vonatkozóan.
E kötet áttanulmányozása során az első szembetűnő tény az Eleken is is3

D. Suciu–Radu Constantinescu: Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului.
Timişoara, 1980. 292–303. (Conscripţia din anul 1767.)
4
Gheorghe Ciuhandu i. m. 130–134.
5
Arhivele Statului Arad. Fond Prefectura Judeţului Arad. Seria Conscripţii urbariale, Dosar 10/1770–1778. Fasc. III. Procesus Zaradiensis.
6
Arhivele Statului Arad. Colecţia Registre Stare Civilă, Oficiul Parohial Ort. Rom. Grăniceri. Matricola botezaţilor reg. I./1817–1836.
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mert névanyag, vagy másként fogalmazva a névazonosság. A névanyagot
elemezve (az 1780–90-es évek végén, illetve az 1800-as évek első évtizedében
világra jöttek esetében) megállapítható, hogy megtalálható a XVIII. szzadi
ottlakai, simándi, siklói és a péli összeírásokban, így az 1784-ben született
Blidari Ioan, az 1787-ben született Blága Florea, az 1786-ban született Sabău
Lazar, az 1795-ben született Crişan Ştefan, az 1804-ben született Gancea
Arnisie. A felsorolt családok máig az eleki románok közé tartoznak.7 Az említettek közül Blaga Demeter fia, János, aki 1784-ben született, megtalálható
a római katolikus egyház anyakönyvében is.8
Természetesen a nevek egy része kihal az első generációval, de újabb nevek is folyamatosan bukkannak fel, miután további munkaerőre volt szükség
a jó minőségű föld megműveléséhez, a fejlettebb technikával és szakértelemmel rendelkező németek számára. 1825-ben az Orosz család, akik Méhkerékről jöttek, a Pomuţ, akik Gyuláról költöztek Elekre.9 Tehát a névanyag azt is
mutatja, hogy a mai magyarországi román lakta települések népességét is
vonzotta az eleki munkalehetőség.
A XIX. században Eleken a cigányok is görögkeleti vallásúak voltak, miután szintén az ottlakai görögkeleti templomban keresztelkedtek, de a lelkész
minden alkalommal a foglalkozás rovatba bejegyezte azt, hogy cigány. Az
ottlakai keresztelési anyakönyvbe az eleki cigányságra vonatkozó első adat
1856-ból való, amikor Lasc Alexandru megkeresztelteti gyermekét, majd a
következő évben Salcă Petru kovácsmesterséget űző cigány kerül bejegyzésre, aki egy leánygyermek megkeresztelésekor lakóhelyéül Eleket jelöli
meg.10
Összegzésül megállapítható, hogy Elek munkaerő-szükségletét az említett
román anyanyelvű falvak népessége folyamatosan biztosította, melynek jelenlétét Eleken már az 1700-as évek végétől a helyi római katolikus anyakönyvek adatai is bizonyítják, miután téli időben előfordult, hogy a görögkeleti vallású gyermekeket is a helyi, azaz eleki római-katolikus egyháznál
keresztelték meg. Ezt a legidősebb adatközlők is alátámasztották.11
Átnézve az Eleki Római Katolikus Egyház betűrendes névmutatóját, megállapítható, hogy az első anyakönyvi kötettől szinte folyamatosan napjainkig
valamennyiben megtalálhatóak az eleki román családok nevei is.12 Úgy gondoljuk, hogy az általunk felsorakoztatott források kellően bizonyítják, hogy a
görögkeleti vallású, román anyanyelvű népesség Fényes Elek: Magyarország
geográfiai szótára című kötete (1851) előtti időszakban már jelent volt Ele-

7

Rodica Colta: Adatok az eleki román közösségről az aradi Levéltárban. Kéziratban megjelenés alatt.
8
Római Katolikus Egyház, Elek. Plébániai Levéltár I. kötet. Névmutató.
9
Rodica Colta i. m.
10
uo.
11
Muntyán Péter adatközlő, született 1929-ben Méhkeréken.
12
Római Katolikus Egyház, Elek. Plébániai Levéltár. I. kötet. Névmutató.
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ken, és részt vett a község életében, annak ellenére, hogy az eddigi szakirodalomban a románság megjelenését ehhez az évhez kötik.

Az eleki románok demográfiai adatai
Elek népességének, valamint az össznépességen belül a román anyanyelvű lakosság demográfiai növekedését, alakulását a következő táblázat adatai
mutatják:13
Év
1850
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1941

Összesen
3090
5607
6629
7591
7268
7640
8446
9327

Magyar

Német

Román

Szlovák

Egyéb

829
1174
1784
1004
1206
1706
2179

3136
3883
4368
4839
5201
5390
5714

1305
1427
1353
1407
1183
1256
1381

66
99
78
16
42
88
42

271
44
5
–
7
5
10

A táblázat alapján megállapítható az össznépesség folyamatos növekedése.
Szembetűnő viszont, hogy az össznépesség növekedésével párhuzamosan nő
a németek létszáma, viszont a román népesség alig-alig változik, de ugyanakkor a magyarok létszáma meghaladja a románokét.
A statisztikával szemben az utóbbi évtizedben végzett néprajzi kutatások
eredményei szerint Eleken kizárólag németek és románok laktak 1945-ig.14
A magyarok létszámának ilyen nagyarányú növekedése részben azzal is magyarázható, hogy 1910-től Elekhez tartozott a Bánhidy-major, Eperjespuszta,
Kakucspuszta, Lőkösháza, majd 1936-tól Jánosházapuszta, a nagypéli határrész és Szentbenedek is.15
Az 1941-ig tartó eleki népességnövekedési folyamat megakad 1945 után,
és így folyamatos népességcsökkenés tapasztalható a statisztikai adatok alapján is. A kitelepítési rendelet végrehajtásának értelmében Elekről összesen
3924 német nemzetiségűt telepítettek ki.16
A következő táblázat is mutatja, hogy az 1949. évi statisztika szerint Eleknek már szinte nincs német anyanyelvű népessége:17

13

Magyarország Történeti Statisztikai Helységnévtára. 3. Békés megye. Bp. 1993. 49
Radnai Anna adatközlő, született 1917. június 2-án Eleken, Dunai Teréz adatközlő,
született 1914. február 21-én Eleken.
15
ET. 75.
16
lásd 13. sz. jegyzet
17
uo.
14
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Év
1949
1960
1970
1980

Népességszám
6670
6325
6032
5756

Magyar
6758
5676

Szlovák
16
38

Német
–
51

Román
176
365

Egyéb
20
194

5196

7

36

516

1

Az össznépesség folyamatos csökkenése mellett a táblázat alapján megfigyelhető a nemzetiségek folyamatos apadása is, majd pedig lassú növekedése, melynek eredményeként az 1990-es évek végére az eleki román kisebbség megközelítette az 1941-es létszámát.18

Adatok az eleki románok gazdasági, társadalmi és
művelődéstörténetéhez
Az eleki társadalomban a birtokosok, a gazdagparaszti réteg mellett jelen
volt a szegénység is, a jobbágyok, zsellérek, szolgák, cselédek, akik a saját és
haszonbérleti földdel rendelkező németekhez szegődtek munkára, és akik
végül megtelepedtek a községben. Általában a falusi társadalmakhoz hasonlóan az eleki románság legfontosabb foglalkozása az állattenyésztés és a földművelés volt. A románság foglalkozásaira vonatkozólag is támaszkodhatunk
a görögkeleti egyháznál lévő anyakönyvekre. Akár a keresztelési, akár a házasságkötési anyakönyvek adatait tekintjük át, így pl. az 1818–1870 közötti
időszakot, megállapítható, hogy a foglalkozási rovatnál a pap – az apa, illetve
a vőlegény által tett kijelentés alapján – bejegyezte a foglalkozást. Ezek alapján megtudhatjuk az eleki románok foglalkozását, illetve hogy mindegyike
miből élt, tartotta el a családját. A bejegyzések szerint egy-egy foglalkozást
többféle kifejezéssel is jelölnek, mint a: szolga, csősz, csikós, pásztor, kondás
stb., amelyek az állattenyésztéssel kapcsolatosak. Ezekhez társulnak a jobbágy (paraszt), zsellér, napszámos és a munkás. Valamennyi foglalkozást a
németek birtokaihoz kötődően művelték.
Már a XIX. század elejétől megfigyelhető az a szokás, hogy a német gazda,
gazdasszony megkeresztelte, vagy összeadta a nála dolgozó román fiatalokat, amely jelezte egyben a kölcsönös tiszteletet. A számtalan példából csupán néhányat emelnék ki: Melchior Strunf felesége, Terézia, 1821-ben megkereszteli Szelezsán János gyermekét, vagy Barbara és Miklós Engelhardt
1846-ban megkereszteli Crişan István gyermekét, Fenhader Antal 1849-ben
összeadja Muntean Mojszt és Cimpan Annát, vagy Faulhaber Péter a keresztapa 1851-ben Ciugudean János és Crisan Zsuzsanna házasságkötésekor.19 Az

18
19

Rodica Colta i. m.
Arhivele Statului Arad. Colecţia Stare Civilă. Oficiul Parohial Ort. Rom. Grăniceri Matricolele botezaţilor reg. I/1818–1870.
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anyakönyvekben megjelenik a szabadparaszt kategóriája is. Az említett időszak legjellemzőbb és ugyanakkor máig meglévő családnevei:
1845 Gancea Toader béres, 1846 Socodorean Petru béres, 1848 Lasc Stefan
béres, Blidar Stefan béres, 1853 Lilea Mihai béres, 1856 Ardelean Petru béres,
1859 Gancea Stefan béres, 1853 Brege Petru csikós, 1855 Ardelean Filip csikós, 1857 Ciurari Gheorghe csikós, 1858 Purece Vasile csikós, 1846 Gancea
Ion kondás, 1864 Grozav mitru kondás, 1849 Gruia Ioan pásztor, 1856 Crişan
Martin pásztor, 1859 Gance Simion pásztor, 1865 Crişan Mihai pásztor, 1845
Ardelean Gheorghe csősz, 1853 Duma Petru csősz, 1856 Lascu Flore csősz,
1857 Blidar Toma csősz, 1858 Purece Toma csősz, Lasc Ştefan csősz, Gruia
Toma csősz, 1851 Otlacan Petru csősz, 1864 Muntean Gheorghe csősz, 1865
Guleş Nicolae, 1853 Lasc Florea, 1854 Ardelean Filip, 1857 Rus Ioan, 1860
Gance Teodor, 1861 Ardelean Petru, 1845 Crişan Toma zsellér, 1848 Bagy
Toader zsellér, 1855 Moldovan Andrei zsellér.
A felsoroltak voltak a leggyakrabban előforduló foglalkozások, de ezek
mellett megjelenik még a pandúr, katona, munkás, a napszámos és a különböző mesterségek is: 1845 Mateucz Ion molnár, 1854 Vasici Athanasie csiszár,
1859 Vasici Oisif csiszár, 1867 Sarca Mihai csiszár, 1860 Pomut Pavel szíjgyártó mester, 1864 Gance Toma földművelő.
Az előbbiekben vázolt anyakönyvi adatok nem csak a románok foglalkozásaira vonatkozólag szolgálnak információkkal, hanem a legtöbb esetben a
foglalkozásukat, az anyai helyzetüket is tükrözik. Kezdetben a román anyanyelvű népességet a munkalehetőség vonzotta, többségük házatlan zsellér
vagy cseléd, később letelepedtek, családot alapítottak, házat építettek, egy
részük kevés földdel is rendelkező szabad paraszt, esetleg valamilyen mesterséget is űző iparos volt.
Az 1895-ös összeírásban szerepel 40 földbirtokos és földműves foglalkozású
személy (akik néhány kivételtől eltekintve németek voltak). Véleményünk
szerint az egyik kivétel Biluska György.20 A néprajzi kutatások alkalmával
egyes adatközlők információi szerint Biluska György (a XX. század elején
született) és annak leszármazottai románok, mások szerint Görögországból
származó örmény kereskedők voltak.21 Az utolsó Biluska család az 1970-es
években teljesen kihalt, földdel rendelkező románok voltak, de azt bizonyos
állították, hogy nem voltak sem németek, sem magyarok.22 Mindenesetre az
1895-ös összeírás szerint Biluska György használatában összesen 124 hold
föld, 37 szarvasmarha, 32 ló és 163 sertés volt.23 Az eleki római katolikus
plébánia anyakönyveiben 1806–1883-ig folyamatosan szerepel a család neve.
Például az 1806-ban született Biluska György, az 1824-ben született János
az 1830-ban született János, az 1833-ban született József, az 1833-ban született György, az 1838-ban született Mihály, az 1845-ben született Péter, és
20

ET. 47.
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uo.
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tulajdonképpen ezek a keresztnevek ismétlődnek folyamatosan. Ugyanakkor található elvétve egy-egy a románságra nem jellemző keresztnév, mint
a Márton és a Jakab, vagy a leányágon az 1836-ban született (Biluska) Rozál,
az 1865-ben született (Biluska) szintén Rozál, az 1874-ben született Biluska
(Teréz), az 1881-ben született Biluska, szintén Teréz.24
Női ágon gyakrabban előfordult, hogy kereszteléskor a görögkeleti vallású
románságra nem jellemző keresztnevet kaptak, a férfiaknál ritkábban. Ez azzal magyarázható, hogy ha római katolikus vallású németek voltak a keresztszülők, akkor a gyermekek megkapták azok keresztnevét, és a keresztelés is
a római katolikus templomban volt.

Egyház és iskola
Az eleki románok vallási élete, görögkeleti vallásukból adódóan szorosan
összefonódik a környező román anyanyelvű, görögkeleti vallású községek
népességének, görögkeleti egyházközségeinek életével. Az eleki románok
Ottlakára, vagy Kétegyházára jártak templomba istentiszteletre, keresztelkedni, házasságot kötni, miután helyben nem volt görögkeleti egyházuk,
templomuk. Ugyanakkor a környező románok által is lakott települések számára Elek több szempontból is jelentős központtá vált a XIX. század végére.
Az iskoláztatás szempontjából különösen a különböző mesterségek elsajátítása miatt valamennyi környékbeli településről Elekre jártak iparostanulónak a fiatalok. Az eleki községi iparostanulók iskolája előmeneteli
és mulasztási naplója szerint az 1898–1899-es tanévtől román anyanyelvű,
görögkeleti vallású fiatalok tanulták ki a következő mesterségeket: Marosán
Vazul, akinek lakóhelye Székudvar, anyanyelve oláh, vagyis román, vallása
görögkeleti, választott ipari ága a kovács. Paguba Flórián, akinek lakóhelye
Ottlaka, anyanyelve oláh, vallása görögkeleti, választott ipari ága a szabó.
Berbekár György, akinek lakóhelye Kétegyháza, anyanyelve oláh, vallása
görögkeleti, választott ipari ága a molnár. Mócz György, akinek lakóhelye
Nagypél, anyanyelve oláh, vallása görögkeleti, választott ipari ága a cipész
– hogy csak néhány példát említsünk.25 A fiatalok Ottlakáról, Kétegyházáról, Siklóról, Nagypélről, Székudvarról érkeztek, és valamelyik helyi mesterember fogadta be őket tanoncnak. Ugyanakkor az eleki állami mindennapi iskolába is jártak román anyanyelvű, görögkeleti vallású gyermekek
a környék falvaiból, de német nyelvet tanultak, mint az 1901-ben született Trutcán Márta, akinek anyanyelve román, vallása görögkeleti, vagy
Ardeleán Anna, akinek anyanyelve román, vallása görögkeleti.26 Az 1920-as
24
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évekig ezt természetes állapotnak tartották mind az elekiek, mint pedig a
környező települések.
A trianoni határral azonban megszűnt az addig meglévő szabad közlekedés, kereskedelem, rokonlátogatás, a folyamatos kapcsolattartás az anyanemzettel. Az eleki románság ugyanakkor a szabad vallásgyakorlat lehetőségében is korlátozva érezte magát. 1920-tól egyházi szempontból Ottlaka helyett
Kétegyháza filiáléja, azaz a kétegyházi görögkeleti lelkész által adminisztrált
község lett.27
A két világháború közötti időszakban merült fel először az elekiekben az
önálló egyházalapítás gondolata, mely 1934-ben valósult meg, de lelkész hiányában továbbra is az akkori kétegyházi lelkész, Miskucza Péter vállalta
magára egyházuk adminisztrálást.28 A fiatal kétegyházi lelkész megszervezi az adománygyűjtést az eleki görögkeleti román imaház létesítésére, Csanád–Arad–Torontál vármegye alispánjának engedélye alapján, amelyet az
alispán 1939. május 5-én írt alá Makón.29 Az adománygyűjtő napló összesen
152 sorszámot tartalmaz, de összesen csak 149 adományozó név szerepel,
feltüntetve az adományozó házszámát, a pénzösszeget, vagy a búza, illetve kukorica mennyiségét, amellyel hozzájárult az imaház létesítéséhez. Az
adománygyűjtő naplóban felsorolt nevekből csak húsz olyat találunk, amely
ma is meglévő román családnév, a többi döntően német, kisebb mértékben
magyar. Természetesen az adományozók névjegyzéke egyben jelzi a családok gazdasági erejét is, valamint kitűnő példája a románok és a németek
kölcsönös megbecsülésének, a vallási toleranciának, a másság tiszteletben
tartásának. Sajnos adatok hiányában nem tudjuk, hogy miért, de megakadt
az imaház megvalósulása. Az eleki románok majd csak 1945 után létesítenek
egy görögkeleti kápolnát. 1947-ben az agrárreform következtében kaptak egy
nagy polgárházat, amelyet kápolnának rendeztek be, és mellette egy paplakot is. Teljesült az elekiek kérése, mert 1947-től helyben lakó lelkészt is
kapott Békési György személyében az egyházközség. Attól az évtől megkezdődött az anyakönyvezés, és az istentisztelet nyelve a román maradt egészen
máig.30
1974-től azonban ismét nincs helyben lakó lelkésze az eleki románságnak,
kéthetente a pusztaottlakai Roxin Tivadar, majd Seres Sándor kétegyházi lelkész tart istentiszteletet, illetve végzik a temetési szertartásokat, gondozzák
az eleki románok lelki szükségleteit.31
Egy kisebbségnek a legalapvetőbb identitását megőrző, fejlesztő és hordozó intézményei az egyház és az anyanyelven oktató iskola. Az eleki románságot tekintve megállapítható, hogy egyik intézménnyel sem rendelkezett
egészen az 1940-es évek végéig. 1934-től a kétegyházi lelkész Miskucza Péter
27
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hittanóra keretében az Eleki Állami Népiskolában heti egy alkalommal tanítja a román gyermekeket románul írni, olvasni,32 de az iskolai értesítőben
ez nem is szerepel.33 A román oktatással párhuzamosan, szintén heti egy
alkalommal német írást és olvasást is oktattak, amely már az értesítőben is
szerepelt.34 A román nyelvű oktatás megszervezését külön nehezítette az a
körülmény, hogy a román anyanyelvű népesség jelentős része a község határában lévő tanyákon élt, ezért a gyermekek beiskoláztatása nehezen volt
megoldható. Először 1938-ban próbálkoztak meg a román nyelv oktatásával
az összevont kincigpusztai tanyai iskolában.35 Ezt követően az Eleki Állami
Központi Általános Iskolában, az 1946/47-es tanévben a román anyanyelvű,
görögkeleti vallású tanulóknak román nyelvet is oktattak heti két órában.
Az 1946/47-es tanévben összesen a II. osztályban 6 fő, a III. osztályban 3 fő,
a VI. osztályban 2 fő részesült román nyelvű oktatásban,36 mely valójában
az 1947/48-as tanévben kezdődött meg egy tanulócsoportban, 25 fővel, egy
nevelővel, összevontan az I–II. osztályban, a helyi magyar iskola keretében.
Ez azt jelentette, hogy román nyelvet is oktattak.37 Az 1948/49-es tanévtől
beindult az iskola román tagozata, ekkor már 54 tanulóval.38 A román tagozat beindulásával párhuzamosan a román nyelvet oktatják még az eleki I-es
számú Újtelepi Állami Általános Iskolában, az első osztályban 12 főnek, az
II. osztályban 10 főnek.39 Az eleki I-es számú fiú általános iskolában, az V.
osztályban nyolc diáknak, az V. osztályban kilenc leánynak, a VI. osztályban
három, a VII. osztályban három főnek.40 Az eleki II-es számú leány általános
iskolában a VIII. vegyes osztályban három főnek.41
Az 1950/51-es tanévben 21 főre emelkedett a tanulói létszám I–VI. osztályig, ugyanakkor a nevelői létszám is öt főre emelkedett, külön vezetéssel
működött, és csak költségvetésileg tartozott a magyar iskolához. Még ugyanabban az évben új épületbe költözik az iskola, az Újeleknek nevezett részre
(Szent István u.) egy nyolc tantermes iskolaépületbe, ahol a román iskola
megkapja az épület egyik négy tantermes szárnyát, irodahelyiséggel együtt.
Ekkor kap először az iskola új bútorzatot, kémiai-fizikai szertári felszerelést,
sportszereket, ifjúsági és nevelési könyvtárat. Ettől kezdve a tanulók létszáma folyamatosan emelkedik és kiépül az iskola felső tagozata.42 Az 1956/57es tanévben az iskola ismételten új helyre költözik, ahol jelenleg is működik
a Gyulai úti, 6-os számú kétszintes épületbe. Abban az évben indult az első
32
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nyolcadik osztály és ezzel párhuzamosan emelkedett a tantestület létszáma,
javult az iskola felszereltsége, új tantermekkel, tornateremmel bővült.
Az 1949/50-es tanévben megalakult a „Népi Kollégium”, a régi zárda épületében, melynek lakói a környék tanyavilágából való I–V. osztályos korú
gyermekek voltak, összesen 35-en, egy nevelővel. A következő évben a kollégium megszűnt, a tanulók nagyobbik része Gyulára, a román kollégiumba
került.43
Az 1958/59-es tanévben a román iskola szervezésében megnyílt a dolgozók esti tagozatos iskolája I–IV. osztályig. Az 1959/60-as tanévtől működik a
napközis csoport alsó, illetve felső tagozatosok részére. 1962-től 1987-ig a román iskola igazgatósága alá tartozott a község négy óvodája is. A gyermekek
nyelvi oktatása már az óvodában elkezdődött. A község két óvodájában a német, kettőben a román nyelvet kezdték elsajátítani a gyermekek. Mindezek
ellenére a tanulói létszám az 1960-as tanévig folyamatosan növekedett, majd
évről évre csökkent, mint ahogyan a következő statisztikai kimutatásban látható:44
Tanév
1947–48
1950–51
1955–56
1960–61
1962–63
1964–65
1969–70
1972–72
1973–74
1979–80
1958–86
1988–89

tanulói létszám
25
121
92
157
149
135
101
73
63
61
60
66

nevelői létszám
1
5
6
10
9
10
12
14
14
14
13
13

Az 1960-as évek elejétől a Művelődési Minisztérium rendelete értelmében alapvetően megváltozott az eleki román nyelvű oktatás. Addig majdnem
minden tantárgyat románul oktattak, attól kezdve csak az anyanyelv, a történelem és a földrajz oktatása folyt román nyelven, a többi tantárgyat csak
magyarul tanították. Az iskolában egyre több románul nem tudó szaktanár
tanított és egyre több románul nem tudó gyermek iratkozott be. Mivel egyre nagyobb volt az érdeklődés a német, illetve az angol nyelv iránt, ezért
43
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a családok egy része inkább vállalta a gyermekek gyulai elhelyezését. Az
említett tényezők azután az iskolai létszám fokozatos csökkenéséhez vezettek. Az 1990-es évek elejére az iskola tanulóinak 60%-a szociálisan hátrányos
helyzetű. Az intézmény kis létszámú, nemzetiségű iskolává vált. Az iskola
létszámának alakulása:45
Tanév
1992–1993
1993–1994
1996–1997
1997–1998
1998–1999

létszám
64
56
58
61
62

I. osztály
7
4
5
10
8

VIII. osztály
6
11
9
7
7

Itt kell megemlítenünk a román iskola igazgatóit: 1. Sebesi Lászlóné tanítóné 1950, 2. Balogh István testnevelő 1953, 3. Mészáros János román–
földrajz 1957, 4. Magda Virgil román–történelem 1961, 5. Petruzsán György
román–rajz 1963, 6. Csóka Tivadar román–földrajz 1968, 7. Petrucza Tivadar
román–technika 1972, 8. Grósz Péterné román–orosz 1995.46
Az iskola jelenlegi személyi feltételei a következők: tanár 8, tanító 3, adminisztrátor 1 félállású, hivatalsegéd 2, összesen 14 fő. Az iskola tárgyi feltételei: 8 osztályterem, 3 szertár, 1 számítógépes terem, 2 mosdó, 1 tornaterem
és öltöző, 2 irodahelyiség. Az iskola rendelkezésére korszerű szemléltető eszközök is állnak, összesen hat darab számítógép, egy videokamera, egy videó,
egy színes televízió.
In: Tanulmányok Elek Történetéhez II. Eleki Évszázadok 2. Szerkesztette: Havassy
Péter. Elek 2002. p. 191–201.
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EGY EDDIG FELTÁRATLAN FORRÁS ELEK
TÖRTÉNETÉHEZ
A múlt századtól napjainkig megjelent történeti-néprajzi kötetek, tanulmányok száma, amelyek Elek történetét, néprajzát próbálták összefoglalni
– összehasonlítva más Békés megyei településekkel –, nem mondható kevésnek. Ugyanakkor valamennyi írásban az eleki román anyanyelvű lakosság
jelenléte csupán az említés szintjén marad. Nem mondható könnyű feladatnak egy adott településen belül egy kisebbségnek a településtörténetét feltárni és megírni – mint például az eleki románság történetét, amikor mindenekelőtt elsődleges forrásfeltárást kell végezni. A feladatot nehezíti, hogy az
Elekre vonatkozó levéltári anyag nagyobb része, miután a település 1918-ig
Arad megyéhez tartozott az Arad Megyei Levéltárban található.
Elek község történetére vonatkozó iratanyag a Munkácsy Mihály Múzeum román történeti gyűjteményében is található. A forrásértékű iratanyag
egy-egy hagyatékkal együtt került történeti gyűjteményünkbe. Így például
Miskucza Péter volt kétegyházi görögkeleti lelkész hagyatékának megvásárlása alkalmával a gyűjteménybe került egy adománygyűjtő napló, amelyet
az alábbiakban szeretnék bemutatni.
Az eleki románok vallási élete, görögkeleti vallásukból adódóan szorosan
összefonódik a környező román anyanyelvű, görögkeleti vallású községek
népességének, görögkeleti egyházközségeinek életével. Az eleki románok
Ottlakára, vagy Kétegyházára jártak templomba istentiszteletre, keresztelkedni, házasságot kötni, miután helyben nem volt görögkeleti egyházuk,
templomuk. Ugyanakkor a környező, románok által is lakott települések
számára Elek több szempontból is jelentős központtá vált a XIX. század végére. A trianoni határral azonban megszűnt az addig meglévő szabad közlekedés, rokonlátogatás, kereskedelem és egyben a folyamatos kapcsolattartás
az anyanemzettel. Az eleki románság ugyanakkor a szabad vallásgyakorlat
lehetőségében is korlátozva érezte magát. 1920-tól egyházi szempontból
Ottlaka helyett Kétegyháza filiáléja, azaz a kétegyházi görögkeleti lelkész által adminisztrált község lett.1
A két világháború közötti időszakban merült fel először az elekiekben az
önálló egyházalapítás gondolata. Az elekiek önálló görögkeleti egyházközséggé alapításának éve 1934, de lelkész hiányában továbbra is az akkori
kétegyházi lelkész. Miskucza Péter vállalta magára egyházuk adminisztrálását.2 A fiatal egyházi lelkész megszervezte az adománygyűjtést az eleki görögkeleti román imaház létesítésére Csanád–Arad–Torontál vármegye alispánjának engedélye alapján, amelyet az alispán 1939. május 5-én írt alá Makón.3
1

Teodor Misaroş: Din istoria comunităţilor bisericeşti ortodoxe română din R. Ungară.
Tankönyvkiadó. Bp., 1990. 17–21. p.
2
Teodor Misaroş: Din istoria comunităţilor…: i. m.
3
Munkácsy Mihály Múzeum. Román Történeti Gyűjtemény. Irat L. sz.: 87. 112. 4.
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Az adománygyűjtő napló összesen 152 sorszámot tartalmaz, de összesen 149
adományozó név szerepel, feltünteti-e az adományozó házszámát, a pénzösszeget, vagy a búza-, illetve kukoricamennyiséget, amellyel hozzájárult az
imaház létesítéséhez. Az adománygyűjtő naplóban felsorolt nevekből csak
húsz az, amely ma is meglévő román családnév:
– Urzika János – Rusz Péter,
– Lung György,
– Szelezsán Mihály,
– Bágy Mózes a többi mind a 129 német: – Zilbauer,
– Strifler – Mahler,
– Witmann,
– Hoffmann, hogy csak néhány példát említsek.
Az alábbiakban közöljük az adományozók teljes névjegyzékét:
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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hsz
797
765
766
767
768
773
717
721
723
724
725
728
805
806
689
686
687
654
818
818
647
645
641
292
293
299
310
319
340
235

Név
Héroz Fülöpné
Endelhardt E…?
Schimp József
Brandt József
Baver Ádám
Brandt Ferenc
Sipitzky András
Zseitber Erzsébet
Ádám Mihályné
Bender Györgyné
Engelhardt Miksa
Zimmermann József
Reisz György
Reisz Miksa
Olvashatatlan Ádámné
Braun János
Braun Ferencné
Zielbauer Jánosné
Strifler Ádám
Leiset György
Singer József
Urzika János
Sin er József
Zielbauer János
Niederma er Antal
Farkas Istvánné
Bender Ferencz
Niederniayer József
Moylich József
Rusk János
Keüsch Jozsef

P.
20
20
20
20
10
20
20
2 kg
30
20
30
10
50
10
2 kg
10
10
10
30
10
20
20
20
10
10
1
50
50
10
10
50

Búza fillér

Kukorica

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

232
229
226
225
223
218
217
385
384
383
382
138
374
373
369
928
432
434
435
194
170
186
176
103
102
109
105
107
116
117
118
19
20
12
537
538
535
495
499
504
509
511
514
569
580
564
563

Singer Mihál
Hüztt Antal
Singer András
özv. Klëm Joszefné
Päger Péter
Jäger Ádám Antal
Klemm János
Leiset Ádám
Hoffmann Ferencz
Reisz Ferenc
Wittmann András
Haner Viktória
Snetler Márton
Knettr Mátyás
özv. Zielbauer Ádámné
Stifler József
Olvashatatlan István
Machler Fülöp
Leiszt József
ö. Wittmann Györgyné
Kleinn Antal
Flender Ádám
Wittmann János
Knetter János
Wittmann György 20
Schnäder Vendel
Kontur Antónia
Hoffmann József
Strifler György
Schnetter Antal
Schimp l József
Niedermayer József
Kneller György
Olvashatatlan
Strifler Miksa
Machler János
Strifler György
Wittmann János
Hauck Antal
Kloszter János
Kellner György
Schön József
Olvashatatlan
Machler András
Ruck Ferenc
Kraysert György
Braun Ferencz
Ruck Ádám

50
20
50
20
2
1
50
50
20
20
40
10
30
30
50
50
20
50
50
20
20
1
20
50
10
1
20
50
20
50
50
20
30
50
50
50
50
40
30
100
100
- 20
50
50
50
50
20
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80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

78

558
557
549
547
548
601
3G
35
39
33
39
1446
90
28
1435
1401
1403
1409
1618
1030
1045
1044
1179
1123
1125
1066
985
126
1277
1274
1377
1376
1289
894
1052
1052
748
48
54
57
57
58
63
26
Zsel 2.
239

Faülhaber József
Rüstc József
Jäger Márton
Singer Ádám
Mahler Ferencz
Stifler Pál
Olvashatatlan
Geisel András
Braun J…
Stifler József
M… József
Seiszel József
Ottlakán Péter
Bender Márton
…
Rusz Péter
Iván Mihály
Iruazon Pascu
Jépuré János
Rück Ádám
Rombach János
Willmann Mihály
Braun Jakab
Fremmel Mihály
Bauer József
Klem András
Rück Ádám
Bloch József
Stoft Mátyásné
Scrőhner Josef
Lengyel Rudolf
Singer Jószef
Braun János
H… István
Waschik Jozsef
Barna Simon
Olvashatatlan János
Lun György
Braun Ádám
Szabo Lajos
Voléntér Andor
Kovács Sándor
Rácz János
Rácz Gusztáv
Olvashatatlan Mozesz
Szelezan Mihály
Phoncer Antal
Sremmel Sebestyén

20
10
10
1
10
20
30
50
10
20
50
50
10
50
10
2
20
9
22
30
10
30
10
20
20
20
10
20
20
20
20
20
40
20
10
1
2
10
50
4
50
50
20
4
13
20
20

50

128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
Összesen:

Zsel 5.
Zsel 6.
1366
1042
1456
639
Községh
67
237
464
983
602
860
29
39
68

66.80
fill.

Ruck Kasparn
Trummel József
Búrjan György3
Bahdics György2
Popa Vazul
Olvashatatlan
Olvashatatlan
Block Ferenc
Niedermayer J.
Olvashatatlan
Takács János
Singer József
Singer György
Erling Ferenc
Smetter Ferenc
Dán Tivadar

20
20

Olvashatatlan Istvánné
Olvashatatlan János
Kiss Péter
Otlakan János
Murozsán Mari
Murozsán Elek

10
10
1
1
1
50

3
5
1
30
10
1
20
50
50
1
30
1

100 kg búza

Természetesen az adományozók névjegyzéke egyben jelzi a családok gazdasági erejét is, valamint kitűnő példája a románok és a németek egymás
iránti, megbecsülésének, a vallási toleranciának, a másság tiszteletben tartásának. Sajnos, adatok hiányában nem tudjuk, hogy miért, de megakadt az
imaház megvalósulása. 1947-ben az agrárreform következtében kaptak egy
nagy polgárházat, amelyben kápolnát, közvetlenül mellette pedig a paplakot
rendeztek be. Az eleki görögkeleti egyházközség csupán 1947-től kapott helyben lakó lelkészt Békési György személyében. Attól az évtől megkezdődött
az anyakönyvezés.4

4

Teodor Misaroş: Din istoria comunităţilor…: i. m.
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An as-yet unexpored source to the history of Elek
– Mrs. László Csobai –

RÉSUMÉ
Péter Miskucza 1931–1981 was the Greec Catholic priest of Kétegyháza.
His heritage was purchased by the Munkácsy Mihály Museum in 1982 for
its Routnanian Historical Collection. The significant heritage includes more
thousand items of significnt documents, small prints, books and objective
materials. The heritage is of source value, und essentially important for the
historical and cultural historical research of the Roumanians living in Hungary. The donation-collecting diary presented above is a part of this heritage.
In: Békés Megyei Múzeumi Közlemények. Békéscsaba. 21. (2000)
289–295. p.
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A GYULAI ROMÁNOK NEMZETISÉGI ÉLETÉNEK
NÉHÁNY JELLEMZŐJE
A LETELEPEDÉS UTÁNI KÉT ÉVSZÁZADBAN
A mai Magyarország egy adott nemzeti kisebbségének kutatását nem lehet
a történeti kutatás klasszikus módszereivel művelni. A fő kérdések mindenek előtt a társadalomtörténet oldaláról megközelítve vállnak megfoghatóbbá, mélyebben kutathatóvá. Mindenképpen így is számos olyan nehézséggel
kell szembenéznie a kutatónak, mint a források hiánya, vagy azok feldolgozatlansága, esetleg nehéz hozzáférhetősége.
Ebben a tanulmányban a Gyulán élő románság történetének sajátosan
alakult osztályviszonyaira, a magyarok, románok és németek által lakott település társadalmának egészében elfoglalt helyére, szerepére vonatkozóan
szeretnék néhány megállapítást tenni. Azokra az összefüggésekre szeretném
ráirányítani a kutatás figyelmét., amelyek elengedhetetlenül fontosak a nemzetiség egésze gazdasági, művelődési fejlődésének megértése szempontjából.
Célom nem utolsó sorban az, hogy a többségi nemzet egyre többet tudjon
meg a több évszázada vele együtt élő kisebbség történetéről, kultúrájáról.
A mai magyarországi románok az ország délkeleti részén, a Dél-Alföldön
élnek. Történelmüket részletesebben a XVIII. századtól követhetjük nyomon. Békés megyében a török pusztítás után, a megye 1715-ös újjáalakulásától. Jelenlétüket már a korábbi történeti források is bizonyítják.
A görögleleti egyházaknál fennmaradt források, illetve a különböző megyetörténeti, város- és községtörténeti monográfiák, egyéb feldolgozások
szólnak a román anyanyelvű lakosság ittlétéről, már az előző századokban is
A gyulai uradalom 1525-ben három városból és 46 faluból állt. Az 1525. évi
jövedelmi jegyzék szerint az uradalom területén 1057 cenzust fizető jobbágy
élt, 700 telkes és 40 oláh jobbágy.1 Evlia Cselebi török világutazó szerint 1665ben Gyulán a török lakosságon kívül magyarok és románok élnek.2 Főként a
görögkeleti egyházi forrásokban találunk a románságra vonatkozó utalásokat.
Békés megye 1715-ös újjáalakulása után végleg 1722-ben a gyulai uradalom is, mint ahogyan Békés megye pusztáinak zöme, Harruckern János
György udvari hadiszállító tulajdona lett. Az új földesúr elemi érdeke lett,
hogy birtoka benépesüljön, mivel a törökdúlás alatt és azt követő Rákóczi
szabadságharc idején csupán néhány helység volt folyamatosan lakott mint
például Gyula. Az új földesúr szándéka találkozott a jobbágyoknak az Alföld
felé irányuló vándormozgalmával, akik a szabad vallásgyakorlat, a földfoglalás mellett a jobbágyi terhek mérséklését is remélték. A visszatelepülést, a
spontán letelepülést követő szervezett magánföldesúri telepítés fő időszaka
1

Scherer Ferenc: Gyula város története. I. köt., Gyula 1938. 70. A jegyzéket közli Veress
Endre: Gyula város oklevéltára 1313–1800. Budapest, 1938. 87–90.
2
Evlia Cselebi: Magyarországi utazásai 1664–1666. Fordította: Karácson Imre. Bp. 1908.
MTA. Kiadó. 226. p.
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1718-tól 1746-ig tartott Ekkor elsősorban Bihar és Arad megyéből románok is
jelentős számban költöztek a mai Békés megye területére.
Az eddigi kutatások alapján megállapítható, hogy a románok által is lakott
különböző települések román lakosságának névanyaga sok esetben azonos
a mai Románia területén lévő (Arad illetve Bihar megyei) települések névanyagával.3
A gyulai görögkeleti egyházi anyakönyvek bejegyzései is jelzik a betelepülő románok, vagy azok elődeinek előző lakhelyét.4 Ezek mellett a szájhagyomány is megörökítette a román anyanyelvű lakosság származási helyét.
Az első megyei összeírások is tükrözik a visszatelepült és letelepített lakosságon belül a románok jelenlétét. 1722-ben kb. 800 lakosa volt Gyulának, ebből 150 román vagy szerb ortodox. Az első német betelepítés után
1730-ban Gyulán összesen 116 magyar, 100 német és 34 román család élt.5 A
román lakosság nemzeti kisebbségként betöltött szerepe elsősorban a görögkeleti egyházhoz való szoros és folytonos ragaszkodásában nyilvánult meg,
különösen a nemzetiségi tudat kialakulása előtti időszakban. A családonként
betelepült vagy visszatelepült, illetve szervezett földesúri kezdeményezésre letelepített román anyanyelvű lakosság szinte letelepedésével egyidőben
megalapította görögkeleti egyházközségeit. A legkorábban megalapított egyházközségek közé tartozik a gyulai, amely az egyház tulajdonában lévő források alapján 1695-ben már létezett.6 .Az egyházközség 1792-ig a nagyváradi
vikáriátussághoz, majd az aradi püspökséghez tartozott. 1864-től a görögkeleti román egyház különvált a szerb pátriárkától és független román érsekséggé alakult, melynek hatásköre az összes magyarországi hívekre kiterjedt.7
Az egyház volt hosszú időn át az egyedüli intézmény, amely összefogta és irányította a kisebbséget, különösen az egyházi függetlenség és önkormányzat
kivívása után. A román ortodox egyház egyszerre vált az egyházi és a világi
anyanyelvi műveltség hordozójává. Fontos szerepet vállalt az egyházi felekezeti iskolák alapításában, fenntartásában. A görögkeleti felekezeti iskola
egyik legfontosabb feladatának az anyanyelvi kultúra fenntartását, ápolását
és terjesztését tekintette.
A román anyanyelvű népesség növekedését a megyei összeírások mellett az egyházi anyakönyvezések révén is nyomon követhetjük. A MagyarGyulán letelepedett román anyanyelvű lakosság 1721-ben a várral szemben,
fából, épített templomot. 1727-ben a régi templom helyén téglából új templomot építettek, majd 1808-ban az előbbitől délre építettek új templomot,
melyet 1825-ben fejeztek be.7
A gyulai görögkeleti egyháznál az anyakönyvek vezetését 1695-től rend3

A Magyarországi Román Ortodox Egyházak Gyűjteménye, Levéltára Anyakönyvek
Gyula.
4
U.o.
5
Scherer Ferenc: I. m. 290. p. Ez kb. 170 román lakost jelentett.
6
Teodor Misaroş: Din istoria comunităţilor bisericeşti ortodoxe române din R Ungară.
Cărţile „Dunărea” Tankönyvkiadó. Bp. 1990. 125.p
7
Teodor Misaroş: I. m. 126. p.
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szeresítették. Az 1720-as években kialakult gyulai Kisrománvároson, amely
Németgyula nyugati részének egy szigetszerű pontjára telepített román lakosságból alakult, templomukat 1834-ben építették. Az anyakönyvezést viszont csak 1864-től rendszeresítették.8

A gyulai románság száma, aránya az önkormányzatban 1848 előtt
Békés megye 1715. évi újjászervezése során a megye vezetőit, tisztviselőit
– mivel a megye középkori nemességének utódai kevés kivétellel kihaltak
– más megyékből kellett idetelepíteni. A gyulai németek betelepítése után,
hogy megkíméljék őket a magyar-gyulai elöljáróság zaklatásaitól, Harruckern
János György külön bírót rendelt számukra és a határt is felosztotta. Ennek
következtében több mint százhúsz évre a város is kettészakadt (1734–1857).
A város kisebb nyugati része ahová a németeket telepítette le, Német-Gyula
néven önálló mezővárosi jogállást kapott.9
A román ajkú lakosság a város keleti részén telepedett meg, ahol a katolikus és református magyarság Magyar-Gyula néven képezett öálló várost,
ennélfogva a románok szintén a magyar-gyulai elöljáróság alá tartoztak.10
A Magyar-Gyulán letelepedett román ajkú lakosság a már említett templomalapítással fokozatosan kialakította a görögleletiek által lakott részt,
amely a Nagyrománvárosnak, később temploma védőszentjének nevéről
Szent Miklósról, Miklósvárosnak is neveztek.11 Tehát Magyar–Gyula határain
belül kialakult a románok által lakott Nagyrománváros.
Először 1790-ben az ellenreformáció jegyében addig félreszorított magyar
reformátusok és a román görögkeletiek kérésére, számarányuknak megfelelően, a római katolikusok mellett helyet kaptak az elöljáróságban. 1784-ben
választottak először román anyanyelvű, görögkeleti vallású esküdtet Nyikora
Éliást. 1790 után a lakosok számarányának megfelelően a 6 katolikus esküdtön kívül 3 református és 3 görögkeleti vallású foglalt helyet a mezővárosi
tanácsban.12
A XVIII. század végére Német-Gyula „kőrösön túli” részére is fokozatosan
telepednek be román anyanyelvű görögleletiek. A statisztika szerint NémetGyulán 1833-ban összesen 124 házban összesen 917 román lelket számláltak.13 A Német-Gyulán letelepedett román ajkú lakosság 1834-ben kérvényezte egy görögkeleti templom építésének engedélyezését. Az egedélyt
megkapták és felépítették templomukat. Így Német-Gyulán belül a román
ajkúak által benépesített részen fokozatosan kialakult a Kisrománváros, amelyet később Krisztinavárosnak is neveznek. Német-Gyulán a görögleletiek
8

Teodor Misaroş: I. m. 143. p.
Scherer Ferenc: I. m. I. köt. 282. p.
10
Scherer Ferenc: I. m. II. köt. 282. p.
11
Teodor Misaroş: I. m. 126. p.
12
Scherer Ferenc: I. m. I. köt. 345. p.
13
Scherer Ferenc: I. m. I. köt. 422. p
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csupán két helyet kaptak a tanácsban. 1808-ban választják meg az első görögkeleti bírót Nyikora Pétert.14 Nagyapjának, Nyikora Istvánnak II. Ferdinánd
császár 1627-ben nemesi rangot adományozott. Nyikora (Nicoară) Péter, annak a Moise Nicoară-nak (magyarosítva Nyikora Mózesnek) az édesapja, aki
1785-ben született Gyulán, s aki a magyarországi román vallási egyenjogúsítás élharcosa és egyben mártírja volt.
1830-ban a Magyar-Gyulára kivetett 30 újoncot a vallási arányok szerint
állították ki: 15 katolikust, 9 reformátust és 8 görögkeleti vallásút.
A későbbiekben, 1844-ben, a választásra összegyűlt magyar-gyulai lakosok
a vármegye végzése szerint közakarattal 30 római katolikust, 15 reformátust
és 15 görögkeletit, összesen 60 lakost választottak a nép képviselőivé. Ez volt
Gyula városa első képviselőtestülete.14
A román anyanyelvű lakosság fokozatos növekedését jól mutatják a statisztikai adatok. Egy 1852-ben végzett hivatalos felmérés (az 1850-51. évi birodalmi népszámlálás és egyházi források alapján) szerint:15

Magyar-Gyula
Német-Gyula
együtt

Népesség
össz.

Magyar

Román

Német

Egyéb és
ismeretlen

12646
3558
16204

8904
294
9198

25480
970
3518

3000
2242
2542

894
52
946

Az országos népszámlálások csupán 1880-tól mutatják a népesség etnikai
megoszlását, amely szerint Gyula lakossága:16
Év.
1880

Népesség
18046

Magyar
12103

Román
2608

Német
2124

A következő népszámlálásig, azaz 1890-ig a román anyanyelvű népesség
létszámát tekintve a statisztikai adatok kisebb növekedést mutatnak, amely
után fokozatos csökkenés tapasztalható egészen 1920-ig, majd ezt követően a
népesség létszámának zuhanásszerű csökkenése mutatkozik.17

14

Scherer Ferenc: I. m. I. köt. 345. p.
Szabó Ferenc: Békés és Csanád megyék nemzetiségi statisztikája a XIX. század közepén.
Békési Élet 1980. 3. sz. 287. p. Mogyoróssy János: Gyula hajdan és most.Gyula, 1858.
109 szerit akkoriban 3887 román lakosa volt Magyar Gyulának (vagy a két Gyulának).
Ezt elfogadta Scherer Ferenc i.m. is
16
Magyarország Történeti Statisztikai Helységnévtára. 3. Békés megye. Bp. 1993. 62. p.
17
Magyarország Történeti Statisztikai Helységnévtára: i. m. 62. p.
15
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Év
1900
1910
1920
1930
1941

Népesség
22446
24284
24908
25241
25169

Magyar
17640
19808
21723
23468
24101

Román
2608
2540
2300
1304
531

Német
1658
158
732
295
303

Trianon után, a két világháború közötti időszakban a magyarországi román nemzetiség megfogyatkozott létszámban, értelmiségi réteg nélkül maradt. Román görögkeleti parókiáit nem egyesíthette erősen szervezett püspökséggé. Felekezeti iskoláinak működését a legtöbb helyen szüneteltetni
volt kénytelen az épületek állapota, illetve a tanerők hiánya miatt. 1920-tól
a gyulai kisrománvárosi görögkeleti felekezeti iskola is kénytelen volt működését szüneteltetni egészen 1945. Az egyház által irányított és terjesztett
román anyanyelvi kultúra a minimálisra csökkent. A Romániától elszigetelt
hazai románsághoz lényegesen kevesebb sajtótermék jutott el. Önmaga nem
rendelkezett saját sajtótermékkel, könyvkiadással. Valamennyi művelődési
egyesülete közül csak a Gyulai görögkeleti ének és dalegylet mintegy fél
évszázadon keresztül igyekezet közvetíteni az anyanyelvi kultúrát. Ebben a
korszakban a magyarországi románok elveszítették azt az etnikai hátországot,
amit számukra a Körös menti románság jelentett. A románok kisközösségei
azután egyre zártábbá és elszigeteltebbé váltak. Emiatt azután megőrízték
nyelvüket, de az a fejlődéssel nem tartott lépést. Őrízték, erősen kötődtek a
népi hagyományokhoz, szokásokhoz, amelyek valamelyest erősítették identitástudatukat, de ugyanakkor elindult az erős asszimilálódás folyamata.

A gyulai románok művelődési egyesületei
A Görögkeleti Román Egyház viszonylagos önállósága mellett mindvégig
megőrizte tekintélyét a művelődésügyben és befolyását az írásbeliség terjesztésében. A művelődés területén kisugárzó ereje volt a régióban. Mindenestre az alföldi és erdélyi, valamint a havasalföldi nagyobb szellemi központok., mint Arad, Temesvár, Nagyvárad, Nagyszeben. de nem utolsósorban a
moldvai Iasi is hatással voltak a gyulai románok művelődésére.
Az említett központokban tanult román görögkeleti lelkészek, tanítók legjobbjai részt vettek a román nyelvű oktatásban, művelődésben és annak terjesztésében. Tevékenységük révén a gyulai románság megőrizte anyanyelvét,
kulturális hagyományait. A jelesebbek tanítottak, önálló folyóiratot indítottak.18 művelődési egyesületeket szerveztek és irányítottak.19 Mindezekhez a
18

HOZZÁJÁRULÁS (Tanulmáyok a magyarországi Románokról). Csobai Lászlóné: Román
nemzetiségű művelődési egyesületek a Dél-Alföldön. Állami Gorkij Könyvtár. Bp. 1988.
49-64. p.
19
HOZZÁJÁRULÁS: I. m.
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görögkeleti egyház adta az anyagi és erkölcsi támogatást. Az egyház segítségével egyre több román nyelvű könyv, kalendárium és sajtótermék jutott
el a gyulai románsághoz. A művelődést és a szórakozást szolgáló különféle
egyletek, körök a XIX. század utolsó negyedétől kezdve jöttek létre. A gyulai
román lakosság nemzeti kisebbségéhez való tartozása elsősorban a görögkeleti egyházhoz való ragaszkodásában, másodsorban művelődési egyesületei,
illetve ezek életében való részvételükben nyilvánult meg.
Jelentős művelődési egyesületeik „A Békés gyulai Román városi olvasókör”, valamint a „Német Gyulai kis Román városi olvasókör” voltak, melyek
a XIX. század 80-as éveiben alakultak meg. A Gyulai Nagyrománvárosi Olvasókör 1886-ban alakult.20 Tagjai között voltak magyarok is, akik városi alkalmazottak voltak, de zömében módos román gazdálkodók, a görögkeleti egyház papjai, tanítók, iparosok és kereskedők, vagyis a román kultúrát pártolók
egyesületeként működött. Az olvasókör legaktívabb időszakát a századforduló táján élte, amikor Voniga Dávid (Gyula l867–1933) görögkeleti lelkész-iró,
költő és publicista elsőként a Dél-alföldön román nyelvű művelődési lapot
inditott. A LUMINA című lapja pezsgést keltett a város románságának művelődési életében.
Voniga Dávid a folyóirat szerkesztése és megjelentetése mellett, amely
a Békéscsabai Lapage nyomdában készült havonta egy alkalommal, a temesvári DREPTATEA, FOAIE DE DUMINICĂ, CONTROLA, BANATUL és a
LUMINĂTORUL című lapok szerkesztője, illetve számos Aradon megjelenő
lapnak a munkatársa volt. A korabeli sajtó szerint nyolc kötetes monumentális műve a Bibliai-egyházi-teológiai lexikonja kéziratban, kiadatlan maradt.21
A két olvasókör működése mellett, azok működésével párhuzamosan
megalakult és működött a „Gyulai Görögkeleti Román Dalegylet. Résztvevői
valamennyien kivétel nélkül gyulai románok voltak. Mindhárom egyesület
levéltári dokumentumaiból megállapítható, hogy tagjaik egy-két kivételtől
eltekintve résztvettek mindkét, vagy mindhárom egyesület munkájában.22
A gyulai dalegylet esetében egy anyagilag kétszeresen megerősített egyesület működéséről szólhatunk. Az egyesület működését egyaránt támogatta a gyulai Nagyrománvárosi Görögkeleti Román Egyház és a „Teodor Pap
Alapítvány”.23 A magyarországi románok egyik jelentős mecénása a gyulai
születésű Teodor Pap (1822–1887), aki a helyi elemi iskolák, majd az aradi
tanítóképző elvégzése után Budapestre került és a görögkeleti egyház kántoraként tanult tovább. Végül beiratkozott a Nagyváradi Jogakadémiára, annak
elvégzése után, Lugosra került, mint törvényszéki ülnök. Jelentős vagyonából támogatta a román nyelvű kultúrát. Ösztöndíjakat biztositott tanulni vágyó román görögkeleti vallású gyermekek számára, támogatta a görögkeleti
20

HOZZÁJÁRULÁS: I. m.
Munkácsy Mihály Múzeum Román Történeti Gyűjtemény Luminătorul L. sz. R. 95. 1. 1.
22
Magyarországi Román Ortodox Egyházak Gyűjteménye Levéltára Gyula, Alapítványi
iratok. 97. dob.
23
Munkácsy Mihály Múzeum, Román Történeti Gyűjteménye. L. sz. R. 98 12. 1.
21
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román egyházat és iskolát. Végrendelete szerint „vagyonának jelentős hányadát alapítványként kell felhasználni” amely az ő nevét kell, hogy viselje.
Az alapítványból ösztöndíjakat kell biztosítani a gyulai román görögkeleti
vallású szegény gyermekek taníttatására.” 1913-ban végrendeletének megfelelően, hamvait a gyulai nagyrománvárosi görögkeleti temetőben helyezték
el. Véleményem szerint ez a biztos anyagi háttér is hozzájárult ahhoz, hogy
a három egyesület közül a dalegylet egy félévszázadon keresztül sikeresen
müködjön.
Mindhárom egyesület elősegítette az anyanyelven való művelődést az ismeretterjesztést. Fontos szerepet játszottak az anyanyelv megőrzése szempontjából. Mindezek mellett a román kisebbséget összetartó erő, a kisebbségi létet erősítő egyesületek voltak. Mivel a görögkeleti egyház erkölcsileg
és anyagilag egyaránt támogatta az egyesületeket, az egyesületek tagsága is
viszonozta az egyház támogatását. Ugyanakkor a román művelődési egyesületek, az egyház tiszteletet parancsoló jelenlétének köszönhetően is, számos
esetben a különböző kulturális megmozdulások alkalmával a magyar ajkú
lakosság soraiból is támogatókra találtak.
Ezt bizonyítják a gyulai Miklósvárosi görögkeleti nagytemplom előtt több
alkalommal készült csoportos fotók. Ezeken a csoportképeken a gyulai románság szinte valamennyi társadalmi rétege képviseltette magát. Ezek közül
két csoportfotót szeretnék kiemelni. Az egyik a gyulai görögkeleti román
anyanyelvű iparosok és kereskedők, a másik a gyulai román anyanyelvű
földművesek fényképe, mindkettő l948-ban készült. Mindkét fotón Szabó Demeter a városban nagy tiszteletnek örvendő esperes képviseli a görögkeleti
egyházat.
Az görögkeleti egyház támogatásának tárgyi bizonyítékai az adományozók
által késztett lobogók, az általuk adományozott szakrális tárgyak, mint például a különböző szertartáskönyvek, kelyhek, keresztek, terítők, miseruhák24.
Az alábbiakban felsoroljuk az adományozók még meglévő nevét.25 Sajnos
néhány név hiányzik az adományozók közül, mivel leestek, elkallódtak.
1, Kardos János
2, Kardos István
3, Kohán János
4, Kohán Illés
5, Kohán György
6, Kiss Mihály
7, Kiss Lajos
8, Lázár János
9, Lázár Péter

10, Mészáros Tivadar
11, Mógai László
12, Miskucza János
13, Moldován János
14, Magyar György
15, Szilágyi János
16, Teme Demeter
17, Teleki Ferenc
18, Tulkán Györgyné

24

Speciális tárgyi együttes az úgynevezett donátor, amelynek egy példánya a
nagyrománvárosi görögkeleti templomban látható. A donátor 137 darab, az adományozó magánszemélyek és intézmények neveit viselő réz zászlószögöt tartalmaz.
25
A gyulai nagyrománvárosi görögkeleti templomban lévő donátor névanyaga.
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19, Tulkán János
20, Jevuczó Illés
21, Jevuczó Péter
22, Szabó Gábor
23 Szabó Péterné
24, Szabó Péter
25, Sröder József
26, Pomucz Péter
27, Özv. Papp Demeterné
28, Pomocz János
29, Papp Mihály
30, Német György
31, Anka János
32, Barkócz János
33, Balogh Tibor
34, Bányás Mihályné
35, Baráth Jakab
36, Cséfai János
37, Fekete Ferenc
38, Fehér János
39, Gyepes János
40, Gyuri István
41, Bránya György
42, Buj György
43, Brindás György
44, Budai György
45, Ludvig István
46, Dunai István
47, Darók István
48, Hidvégi János (Handra)
49, Hotorán György
50, ifj., Hotorán György
51, Marosán György
52, Márkus Tivadar
53, Majoros Mózes
54, Molnár István
55, Pammer Gyula
56, Pikó János
57, Papp István
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REZUMÉ
A szerző ebben a tanulmányban a Gyulán elő románság történetének sajátosan alakult osztályviszonyaira, a magyarok, románok és németek által
lakott település társadalmának egészében elfoglalt helyére, szerepére vonatkozóan tesz megállapításokat. A tanulmány azokra az összefüggésekre szeretné ráirányítani a kutatás figyelmét, amelyek elengedhetetlenül fontosak
a nemzetiség egésze gazdasági, művelődési fejlődésének megértése szempontjából. A tanulmány célja nem utolsó az, hogy a többségi nemzet egyre
többet tudjon meg a több évszázada vele együtt élő kisebbség történetéről,
kultúrájáról.
A gyulai románok nemzetiségi életének néhány jellemzője a letelepedés utáni két évszázadban című tanulmány szintetizáló, ősszegző szándékkal
rámutatott a Gyulán élő románság történetének sajátosan alakult voltára,
osztályviszonyaira. Jól áttekinthetően összegezte a gyulai románoknak a tárgyalt időszakban (a megye 1715. évi újjáalakulásától az első világháború tájáig) betöltött szerepét, illetve elért demográfiai viszonyait és önszerveződésű,
erősen egyházi kötődésű kulturális törekvéseit az összegezte. Rávilágított a
város románságával együtt élő magyarság és németség számarányaira, önkormányzati képviseletére.
Külön fejezetben mutatta be a gyulai románok művelődési egyesületeit,
kiemelve azok szerepét, jelentőségét, ugyanakkor hangsúlyozva az ortodox
egyház kultúrátterjesztő tevékenységét. Bemutatta a gyulai románság két kiemelkedő személyiségét, kultúrapártoló és támogató mecénását.
Tanulmányában a szerző nem törekedett a teljességre, mondanivalója dokumentálására ezúttal a legfontosabb, a legjellemzőbb tényeket, adatokat ragadta ki. A román és magyar nyelvű írott források mellett az „oral history”
módszereit is következetesen alkalmazta. Mindezek mellett felhasználta az
utóbbi években a Békés megyei múzeumi gyűjteményeikbe bekerülő forrásokat is.
Some feature of nationality-life of Romanians
in Gyula int he two centuries after settling
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RÉSUMÉ
The author statements in this study about specifically formed class relations of history of Romanians living in Gyula, concerning the place and role
of settlement lived by Hungarian, Romanian, German people occupied int
he whole community. The study would like to draw researchers’ attention to
connections what are esential from the point of view of understanding economical, cultural development of the whole nationality. Not the last aim of
the study int hat the majority should know more and more about the history
and culture of ethnic minority living together with them for centuries.
The study entitled „Some feature of nationality-life of Romanians in Gyula
int he two centuries after settling” pointed with summarizing intetntion to
specifically formed history of Romanians living ún Gyula and to class relations. It summarized clearly the role of Romanians in Gyula fulfiled int he
discussed term (from reorganization of the county in 1715, untill around the
First World War) and the reached population relations and selforganizing
cultural efforts attashed strongly to church. It throws light upon proportion
and representation of local government of Hungarians and Germans living
together with Romanians of the town.
It presented in a different chapter the cultural associations of Romanians
in Gyula, pointing out their role, importance and emphasizing at the same
time the activity of the orthodox church in spreading culture. It presented
two outstanding personages, culture patronizing, supporting Maecenases of
Romanins in Gyula.
In his study the azthor did’nt strive for completeness, for documenting his
message he choosed this time the most important, most typical facts, data. In
addition to romanian and hungarian written sources, he applied consistently
the methods of „oral history”. Beside all of these he used souces got into the
collections of Békés county museum last years.
(Translated by Schaferné Beke Katalin)

In: Békés Megyei Múzeumok Közleményei. Békéscsaba. 20. 1999.369–
377. p.
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ROLUL BISERICII ORTODOXE ÎN PĂSTRAREA
IDENTITĂŢII LA ROMÂNII DIN GIULA
Giula, mai precis aşezarea din evul mediu a trecut printr-o dezvoltare
importantă în secolul XV-lea, datorită construirii cetăţii, rolului strategic al
cetăţii. După năvălirea turcilor pe teritoriul Ungariei cetatea a avut un rol
decisiv, dar pîmă la urmă în anul 1566 oraşul şi cetatea au ajuns în mîna
turcilor. În timpul ocupaţiei turceşti viaţa locuitorilor s-a desfăşurat în cadrul
unei capitale de sandjac.1
Acest sandjac a cuprins (în sine) aproape întregul teritoriu actual al judeţului Bichiş. Giula a fost un centru important din punctul de vedere al
comerţului, dar şi din puctul de vedere al creşterii efectului de populaţie.
Cu privire la existenţa românilor din Giula, izvoarele istorice atestă tocmai
din această perioadă a ocupaţiei turceşti că aici trăiau şi români de religie
ortodoxă. Spre exemplu mitropolitul Sofronie care şi-a avut reşedinţa la mănăstirea Hodoş-Bodrog deja în anul 1651 purta titlul de „mitropolitul cetăţilor
Lipova şi Giula.2
Evlia Celebi călător şi istoric turc, care a indepliit şi serviciul de militar între anii 1660–1666 a cutreierat prin toată Ungaria ocupată de turci şi a descris
totul ce a constat pe baza călătoriilor sale. Din aceste descrieri avem multe
informaţii despre viaţa locuitorilor din oraşul Giula, fiindcă acesta a vizitat
oraşul în anul 1666.3
Evlia Celebi a notat în legătură cu populaţia cetăţii „Întrega populaţie a
oraşului vorbeşte limba turcească, dar mulţi ştiu să vorbească ugureşte şi
româneşte. Iobagii toţi sînt unguri şi români.”4
Documentele privitoare la înfiinţarea comunităţii ortodoxe din Giula s-au
pierdut de-a lungul secolelor. În prezent nu ştim data înfiinţării comunităţii
bisericeşti doar că în anul 1703 a existat. În acest an s-a pus sigilul comunităţii bisericeşti pe o cerere adresată episcopiei din Arad.5
După alungarea turcilor din ţară în anul 1695 judeţul şi totodată Giula s-a
eliberat, iar în anul 1715 s-a reorganizat şi judeţul Bichiş.6 În secolele următoare – după 1720 cînd oraşul a ajuns în proprietatea baronului Harruckern
şi acesta a scos românii de pe teritoriul cetăţii şi ia aşezat în partea de nordest a oraşului – prezenţa populaţiei române poate fi urmărită în continuitate.
1

Káldy Nagy Gyula: A gyulai szandzsák 1567 és 1579. évi összeírása. Békés Megyei Levéltár. Békéscsaba. 1982. 3-30. p.
2
Teodor Misaroş: Din istoria comunităţilor bisericeşti ortodoxe române din R. Ungară.
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În anul 1721 în partea nord-est a oraşului s-a construit biserica ortodoxă din
lemn. Nu peste mult în anul 1727 în locul bisericii de lemn s-a construit o
altă biserrică din cărămidă. iar în anul 1762 din nou s-a construit o biserică,
dar fără turn. De abia în anul 1774 bisericii i s-a construit şi turnul.7
Trebuie să presupunem că şi numărul populaţiei româneşti a crescut treptat fiindcă pe baza statisticilor numărul întregii populaţii din anul 1750 şi
pînă în 1850 s-a dublat.8
Nici a treia biserică nu a fost de lungă durată fiindcă în urma incediului
din anul 1801 s-a prăbuşit aproape cu oraşul întreg. În anul 1802 s-a început
costruirea noii biserici şi a fost terminată în anul 1824, dar fără turn. 9 Această biserică a românilor din Giula a fost construită cu foarte multe greutăţi.
Românii aveau de-a învinge odată greutăţile materiale şi totodată greutăţile
impuse din partea ierarhiei sîrbeşti, a propagandei de catolicizare, care a fost
ajutată şi din partea monarhiei austro-ungare, şi a politicii.
Turnul bisericii a fost construit doar în anul 1854. În istoria bisericii anul
1943 a fost un an cu un eveniment trist pentru că turnul bisericii a căzut victimă din nou unui incendiu în care s-a prăbuşit împreună cu clopotele cu tot.
În anul 1943 s-a construit noul turn, iar clopotele au fost ridicate în turnul
bisericii în anul 1948.10
Pe baza cercetării de pînă acum se ştie că comunitatea ortodoxă română
deja în anul 177111 pe lîngă biserică a avut şi o şcoală confesioală. Această
şcoală a funcţionat fără întrerupere pînă în anul 1787. Din acel an s-a produs
o întrerupere în funcţionarea şcolii, cînd educarea copiilor a fost preluată
de preoţi pînă în anul 1859.12 Presupunem că din cauza situaţiei materiale
comunitatea nu putea întreţine şi dascălul.
Din anul 1859 şi pînă în anul 1926 comunitatea românească din nou a
avut dascăli români. Şcoala a funcţionat pînă în anul 1948, dar fără dascăli
proprii.13
Deşi paralel cu creşterea populaţiei maghiare pînă în anul 1900 a crescut
şi numărul populaţiei româneşti, procentul lor nu a fost prea mare. În anul
1880 în total în Giula au locuit 18 406, dintre care 2608 de persoane a fost
români.14
Pentru populaţia românească construirea bisericii, a şcolii confesionale,
susţinerea acestora a îsemnat existeţă românească pentru care au consacrat.
Biserica Ortodoxă Română a fost purtătoare – pe lîngă cultura bisericească

7
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– şi a celei laice. Au jucat un rol deosebit de important în formarea şi susţinerea şcolilor ca spre exemplu şi în oraşul Giula. Cea mai importată sarcină
acestor şcoli a fost de a susţine şi de a răspîndi cultura în limba maternă în
mediul maghiar. După ce Biserica Ortodoxă Română a devenit independentă
(după 1864) – într-o limită oarecare – independenţa a făcut posibilă îndrumarea globală a vieţii culturale.
În general cei mai cu seamă preoţi, dascăli, profesori ortodocşi prin operele lor religioase, istorice şi literare scrise în limba română, ajutau la păstrarea
limbii, a tradiţiilor lor.
Unii au scris şi au editat volume bisericeşti, alţii au scris monografia comunii lor, au redactat ziare, reviste, au iniţiat infiinţarea bibliotecilor poporale, sau şcolare, au participat la înfiinţarea asociaţiilor culturale, a fundaţiilor
toate cu scopul de a ajuta răspîndirea culturii româneşti.
Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi pe la începutul secolului
nostru, tot mai multe ziare şi reviste, calendare publicaţii în limba română
au apărut în centrele spirituale mai mari ale Ungariei (la Budapesta, Arad,
Giula Timişoara, Oradea, Sibiu, Braşov), care au ajuns să fie tot mai răspîndite în rîndul românilor din Ungaria datorită activităţii bisericii. Începînd cu
primii ani ai acestui veac, ca urmare a schimbărilor social-politice tot mai
accelerate şi totodată ca urmare a tendinţelor de maghiarizare, reprezentanţii bisericii a intelectualităţii româneşti au simţit necesitatea, chiar şi datoria
păstrării limbii lor materne şi a culturii tradiţioale. Aceste sarcini, la fel şi
le-a asumat în cea mai mare parte şi biserica ortodoxă şi reprezentanţii săi.
Sub patronajul şi cu îndrumarea bisericii ortodoxe s-au înfiinţat rînd pe
rînd cercuri de lectură, formaţii corale şi teatrale, echipe de dansuri populare. În perioada dintre cele două războaie mondiale, acestea au fost singurele
posibilităţi de transmitere şi păstrare a culturii în limba română. Românii
din Giula si-au înfiinţat două cercuri de lectură şi două formaţii muzicale.
În perioada dualismului organizaţia fruntaşă a românilor a fost Corul vocal
greco-oriental din Giula.15
Activitatea corurilor nu a fost limitată, sau oprită, mai cu seamă datorită
caracterului lor religios. Material a fost sprijinit de către biserică şi de Fundaţia lui Teodor Papp.16
Teodor Papp s-a născut dintr-o familie săracă în Giula la 24 februarie 1822
şi s-a stins din viaţă în anul 1887 la Lugoj. După ce în anul 1842 a devenit
cantor greco-orietal în Budapesta s-a străduit să înveţe şi a terminat gimnaziul luteran, după care s-a înscris la Academia de Drept din Oradea. În anul
1853 a fost denumit de ascultant la tribunalul din Lugoj. Prin sîrguinţa lui şi
prin căsătorie a devenit un om înstărit cu o avere considerabilă şi a ajutat cu
donaţii cultura românească. A fost membrul fondator a mai multor asociaţii
culturale. Teodor Papp a lăsat un testament unde scrie că „o parte a averii
15
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Ibidem, 1. p.
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sale din suma de 70 000 de mi de florini să se constituie o fundaţiune, care-i
va purta numele.” Prin testamentul lui a lăsat ca să fie înmormîntat provizoriu la Lugoj de unde apoi să fie transportat în cripta familiară, care după
moartea lui va trebui să se zidească. Aşa cum a dorit în anul 1913 a fost adus
şi înmormîntat la Giula în locul natal. În testamentul lui Teodor Papp figurează scopul fundaţiunei „ adecă din venitul curat anual a tuturor averilor
mele să se împărţească stipendii anuali tinerilor greco-orientali români din
Giula cari sînt săraci, lipsiţi de mijloacele materiale şi studiază la gimnazii,
academie ori universitate în Ungaria ori în străinătate.” În punctul 9 al testamentului s-a scris „La bisericii şi şcolii greco-orientale române din Giula din
veniturile averilor mele 80 de florini pe an, şi acolo a se ţine parastas pentru
mine în fiecare an la sfîntul Toader şi din suma de optzeci de florini a se plăti
spesele parastasului, dintre care destinez fiecărui preot, care va funcţiona,
cîte cinci florii, şi numai restul se va putea întrebuinţa pentru acoperirea
lipsurilor bisericeşti şi şcolare.„17
La punctul 10. putem citi: „Las corului vocal român din Giula, dacă atare
se va înfiinţa, 80 de florini în fiecare an. pînă cînd va exista un atare cor
vocal.”18
După cum am arătat anterior corul vocal a românilor din Giula s-a înfiinţat in anul 1890 şi a funcţionat pînă în anul 1948. Cred că putem să spunem
că această fundaţie a servit ca model pentru generaţia următoare.19
În general Biserica Ortodoxă Română a dat cadrul legal pentru orice iniţiativă, acţiune culturală, chiar dacă nu biserica a fost iniţiatorul. De multe ori
diferitele acţiuni au pornit din simplul motiv că petru românii din Giula crediţa ortodoxă a însemnat totodată şi existenţă românească. Această existenţă
românească s-a moştenit din generaţie în generaţie şi cu ajutorul fundaţiilor
înfiinţate. Mai multe familii româneşti (în acest caz trebuie să ne gîndim în
primul rînd la cele mai înstărite, sau chiar bogate familii) pentru moştenirea
credinţei ortodoxe au donat bisericii prin înfiinţarea unei fundaţii.
Odată cu înfiinţarea fundaţiilor era susţinută credinţa, biserica, şi tradiţia
strămoşească. Era o siguranţă pentru cei care au donat, au înfiinţat asemenea fundaţii, că şi urmaşii lor vor continua păstrarea credinţei şi a tradiţiei
care era egală cu existenţa lor românească.
În urma cercetărilor efectuate în ultima perioadă, deşi subiectul cercetării
mele era altceva am aflat că în Giula Oraşul-Mare Românesc între anii 19O31970 s-au înfiinţat mai multe fundaţii. În următoarele le voi înşira şi voi reda
textul original al înfiinţării fundaţiei din anul 1903.20
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Într-o copie a actului original se scrie „Copie prin care Ecaterina Papp
văduva răposatului Pavel Scir”: (mai tirziu se scrie Ştir) „intia în anul subsemnat au predat bisericii grec. ort. român din Giula maghiară una carticică de la
casa de patrare în valoare de 600 coroane, adecă şase sute corone pe scop bun
bisericesc, sub titlu de fundaţiune bisericesc-preoţeană, cu acea menţiune, ca din
interesele anuali ale acestia fundaţiuni de se impalaşească preoţii locali acum şi
în viitoriu, cari preoţi vor avea a ţienea parastas în biserică, în tot anul la sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel întru amintirea eterna a Fericitului Pavel Scir şi a soţiei
sale Ecaterina Papp, a zeloşilor donatori. De la celebrarea parastasului amintit,
fiecarele preot are 6 corone, învăţătorii asistenţi fiecare 4 (patru) corone şi 2 corone crîsnicul, – iară pe parastas şi lumini 5 corone.
Această cărticică de pastrare în valore de 6oo de corone adecă şase sute corone
o au primit epitropul bisericii Ioan Nicora în presinţia preoţilor subscrişi şi spre
înprotocolare în visteria bisericii.
Giula – maghiară 21 septembrie 1903
În prezenţia noastră
Ioan Nicoră
Petru Gubaşiu
epitrop prim bisericesc preot grec. ort.
Ioan Marcuşiu
Ioan Ionescu
inveţiatori”
Pe lîngă această copie în actuala capelă de lîngă biserica ortodoxă romănă
din Giula Oraşul Mare Românesc se află o placă de marmoră pe care se poate citi următorul text:
„Şcola aceasta sau clădit în anul 1900 cu spesele parochienilor din Giula
Pavel Ştir şi soţia sa Ecaterina Papp
cari totodată au făcut şi o fundaţiune, spre acel scop ca după moartea Domnieilor, să li se celebreze parastas, la sărbătoarea
Petru şi Pavel”21
În arhiva bisericii se găsesc protocoalele de evidenţă a fundaţiilor. În următoarele voi reda o listă, care conţine protocoale de evidenţă găsite pînă în
prezent, care deloc nu înseamnă că este o listă complectă, a tuturor fundaţiilor înfiinţate, dar nu se ştie dacă toate fundaţiile înşirate sînt tot de acest
gen.22
1. Protocol de evidenţă al fundaţiunei
Pavel Ştir
anul 1912–1970
2. Protocol de evidenţă al fundaţiei
Lazăr Bognariu
1913–1918
3. Protocol de evidenţă al fundaţiei

21
22

În Capela Ortodoxă Română din Giula Oraşul Mare Românesc.
Colecţia Bisericii Ortodoxe Române. Arhiva Oraşului Giula. Protocoalele de evidenţă a
fundaţiilor.
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Florea Bordaş
4. Protocol de evidenţă al fundaţiei
Lazăr Bognariu
5. Protocol de evidenţă al fundaţiei
Florea Bordaş
6. Protocol de evidenţă al fundaţiei
Teodor Precup
7. Protocol de evidenţă al fundaţiei
Teodor Precup şi Iuliana Suciu
8. Protocol de evidenţă al fundaţiei
Teodor Precup
9. Protocol de evidenţă al fudaţiei
Pavel Ştir
10. Protocol de evidenţă al fundaţiei
Gheorghe Pantos şi Persida Morar
11. Protocol de evideţă al fundaţiei
Lazăr Bognariu
12. Protocol de evidenţă al fundaţiei
Lazăr Bognariu
13. Protocol de evidenţă al fundaţiei
Florea Bordaş
14. Protocol de evidenţă al fundaţiei
Teodor Precup

1914
1914
1915–1950
1918–1934
1918
1918–1958
1918
1918
1918
1919
1919
1919

Ca să ştim precis ce acoperă denumirea de fundaţia respectivă am avea
nevoie de documentele fiecărei fundaţii unde donatorii au descris amănunţit
ceea ce au dorit ei. După cum reiese şi din listă numele donatorilor se repetă.
Pe lîngă multele nelămuriri avem la îndemînă şi cîteva informaţii importante ca Fundaţia lui Pavel Ştir cel puţin pe baza protocoalelor de evidenţă a
axistat din anul 1903 şi pînă în anul 1970, a lui Florea Bordaş din anul 1914
şi pînă în anul 1950, sau cea a lui Teodor Precup din anul 1918 şi pînă în
anul 1958, dar în afară. de cea a lui Pavel Ştir nu ştim precis data înfiinţării
acestor fundaţii.
Înfiinţarea, existenţa şi totodată funcţionarea acestor fundaţii cum am arătat – în unele cazuri acestea au funcţionat peste un jumătate de secol – ce
atestă că, deşi în general despre românii din sud-estul Cîmpiei Ungare, inclusiv şi despre cei din Giula s-a scris că au fost cu toţii iobagi, sau jeleri săraci
– aceste scrieri nu corespund adevărului.
În general oamenii săraci nu au avut de unde să doneze mai ales sume atît
de considerabile. Această concepţie că toţi românii aşezaţi în aceste părţi ale
Cîmpiei Ungare au fost oameni săraci s-a introdus în istoriografia maghiară
ca o generalitate absolut adevărată, care nu trebuie să fie acceptată în asamblu. Rezultatele noilor cercetări din ultimii anii sînt argumente impotriva
acestei concepţii.
În legătură cu istoria românilor din comunităţile noastre s-au produs mai
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multe asemenea concepţii care par a fi nişte concluzii absolut adevărate.
Dacă aceste concepţii nu ar fi fost greşite, atunci şi rezultatele noilor cercetări ar trebui să ateste adevărul acestora, iar dacă sînt greşite trebuiesc
eliminate.
Ca să depăşim aceste date eronate, trebuie să ne cercetăm istoria pe baza
materialului arhivistic, fiindcă numai cu ajutorul cercetării vom găsi argumentele necesare impotriva greşelilor produse. Cele mai multe greşeli s-au
produs din motivul că istoria minorităţilor, printre care şi a minorităţii noastre nu a fost cercetată, decît doar cu cîteva excepţii, numai în ultimele decenii.

In: SIMPOZION Comunicările celui de al VII-lea simpozion al cercetătorilor români din Ungaria. Redactor: Maria Berényi. Giula, 1998 p.
78–86.
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COMUNITATEA ROMÂNĂ DIN GIULA GERMANĂ
ÎN SECOLUL AL XIX-LEA
În istoriografia maghiară istoria oraşulul Giula ocupă un loc important.
Studiind bibliográfia oraşului care este considerabilă, putem constata că au
apărut mai multe monografii istorice fie a judeţului, fie a oraşului, şi multe
studii, care dau informaţii, date şi despre cele două comunităţi româneşti din
oraş. Cercetarea sistematică a comunităţilor româneşti din oraş s-a început
doar în ultimele decenii al secolului XX. Doresc să menţionez că în Giula
după 1720, deci după reorganizarea judeţului din anul 1715, după ce lîngă
populaţia băştinaşă rămasă, aici o parte a fostei populaţii refugiate revine şi
acestora li se ataşează o populaţie nou venită, colonizată, s-au format două
comunităţi româneşti.1 Una numită Giula maghiară, care cuprinde în sine
Oraşul Mare Ramânesc în centrul ei cu biserica ortodoxă română cu hramul
Stîntul Nicolae. Această parte a oraşului mai tîrziu se numea şi Miklósváros.
A doua parte a oraşului „ dincolo de criş” cuprinde în sine partea dinspre
Bichişciaba, unde a fost colonizată şi populaţia germană, se numea Giula
germană sau Krisztinaváros şi căreia îi aparţinea şi Oraşul mic românesc în
centrul ei cu biserica ortodoxă română cu hramul Sfînta Paraschiva.2 Cele
două oraşe deci, oraşul Giula maghiară şi oraşul Giula germană erau administrate separat şi au fost unite doar în anul 1857.3
Despre comunitatea românească din oraşul Giula maghiară, sau mai
prescis, despre Oraşul Mare Românesc în ultimii 20 de ani s-au publicat mai
multe studii şi în limba maghiară şi în limba română bineînţeles, tratînd diferite aspecte. Despre istoria comunităţii româneşti din oraşul Giula germană
s-a publicat mai puţin.
Eu de data acesta voi încerca să vă prezint doar începutul cercetării mele.
Este cunoscut faptul că în anul 1991 s-a format Colecţia Bisericii Ortodoxe
Române din Ungaria, care cuprinde în ea arhiva celor 18 parohii ortodoxe
din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.4 Selecţionare, sistematizarea şi inventarierea materialului arhivistic în intregime încă nu este gata
prelucrat. Fiind vorba de un material arhivistic destul de mare, în prezent
printre altele s-a terminat şi prelucrarea materialului din ambele oraşe, adică din oraşul Mare Românesc şi oraşul Mic Românesc. Materialul arhivistic,
documentar prelucrat pînă în prezent încă nu a fost prea cercetat fiindcă nu
era posibil.
Eu mi-am propus să încep cu cercetarea materialului din oraşul Giula ger1

Teodor Misaroş: Din istoria comunităţilor bisericeºti ortodoxe române din R. Ungară.
Cărţile „Dunărea” Tankönyvkiadó. Bp. 1990. p. 121–149.
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3
Scherer Ferenc: Gyula város története. I köt., Gyula 1938.A jegyzéket közli Veress Endre: Gyula város oklevéltára 1313–1800. Budapest, 1938. p. 104–108.
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Colecţia Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria. Vezi infiinţarea Arhivei Bisericii Ortodoxe Române din Giula 1989.
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mană sau Oraşul Mic Romănesc. Despre denumirea comunităţii am constatat că de fapt pe toate documentele din arhiva parohiei putem citi denumirea de Giula germană. Deci dacă cineva s-a adresat preotului, inspectorului,
şcolar, învăţătorului, dar şi invers dacă cei înşiraţi s-au adresat oraşului, oficialităţilor din oraş, sau chiar ministerului se subsemnau totdeauna cu denumeirea amintită deci din Giula germană, care denumire era absolut oficială
în secolul al XIX-lea. Doar în ultimiii ani ai secolului al XIX-lea începe să se
folosească denumirea de „Giula mică”5. Deşi nu am cercetat material parohiei numai pînă în anul 1900, dar încă din ultimul deceniu al secolului unii din
comunitatea bisericească doreau să pună de vînzarea o clădire a parohiei, în
dosul căreia probabil a fost şi un interes personal, dar între aceste acte pe o
„declaraţiune” datată din anul 1913 subsemnatul se iscălea „Giula oraş mic
românesc”6.
Documentele parohiei încep doar cu anul 1873. Pînă în prezent am reuşit
să cercetez documentele celor două decenii şi jumătate, adică pînă în anul
1900. Privind importanţa, provenienţa şi conţinul acestor documnete le putem grupa pe trei domenii hotărîtoare.
I. O mare parte a documentelor o constituie corespondenţa dintre parohie şi episcopia Aradului şi dintre parohie şi protopreşbiteriatul Chişineului
cu reşedinţa la Chitighaz. Din aceste documente reiese relaţia bisericii cu
celelalte parohii ale episcopiei mai ales dintre comunele aparţinătoare protopreşbiteriatului. Aceste documente dau multe amănunte şi despre viaţa
bisericească a românilor din Giula şi a protopopiatului Chitighaz. Totodată
aceste acte documentează situaţia economică şi socială a parohiei, a şcoalei
confesionale, problemele care s-au ivit în legătură cu biserica sau şcoala confesională.
II. În a doua parte am constatat că tot ce se întîmpla în oraş şi era de interes public, parohia ortodoxă, preotul ortodox era informat prin primarul oraşului, sau direct de alte oficialităţi din judeţ, din ţară. În aceste documnete în
general găsim informaţii odată despre viaţa oraşului şi totodată ne putem da
seama cum se incadrau românii în viaţa oraşului.
III. O mai mică parte a documentelor dau amănunte despre celelalte confesiuni din oraş şi care totodată demonstrează relaţiile dintre ele eventual
şi respectul dintre ele, iar unele documente sînt importante în general din
privinţa istoriei oraşului Giula relatînd despre evenimente relativ de mare
importanţă la care au participat sau, în care au fost cîteodată implicaţi şi unii
dintre românii oraşului.

5
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1. Înfiinţarea comunităţii bisericeşti şi consolidarea ei împreună
cu şcoala confesională
Românii de religie ortodoxă din oraşul Giula existenţi în oraş încă inaite
de reorganizarea oraşului din 1715 aşa cum scria despre ei şi călătorul turc
Evlia Celebi între anii 1664-1666 7că erau sîrguincioşi, silitori şi oameni binevoitori şi foarte deschişi faţă de celelalte confesiuni, aşa cum dovedesc şi documentele judeţene de după 1720. Au contribuit la dezvoltarea economică,
socială, confesională şi culturală a oraşului. Au luat parte în viaţa administrativă, luînd parte chiar şi în conducerea oraşelor, îngrijindu-se şi de ordinea
publică a oraşului.
Este cunoscut faptul că această parte a oraşului se formează după 1735 şi
că în anul 1790 populaţia românească din faţa cetăţii este scoasă şi mutată
în partea dinspre criş, unde aceşti oameni erau în apropierea pămînturilor
lor unde munceau.8 Cu această mutare a crescut numărul populaţiei din acel
oraş. Pe baza acestor informaţii am putea spune că românii din Giula germană sînt urmaşii populaţiei băştinaşe din Giula despre care scria şi Evlia Cselebi. Populaţia acestui oraş creşte din ce în ce după cum arată conscripţiile
populaţiei din anii 1773, 1804 cînd şi numărul românilor ortodocşi creşte încît în anul 1833 în total au existat 124 de case cu 917 suflete, avînd în total 29
şi junătate de sesii de pămînt9. În acest an românii au cerut aprobare pentru
construirea unei noi biserici. Credincioşii după obţinerea aprobării la 1 iulie
1834 au început construirea bisericii pe teritoriul vechiului cimitir infiinţat
acolo după sosirea lor. Biserica ortodoxă se termină de construit în trei luni
de zile, care a fost construită cu pereţi din pămînt şi avea un turnuleţ din
lemn10. În această biserică s-au săvîrşit slujbele divine, unde se adunau românii din această parte a oraşului pînă ce ea a devenit neîncăpătoare din cauza
creşterii populaţiei. În anul 1861 se hotăreşte construirea unei noi biserici
mai mare din material solid în apropierea fostei biserici. Conducerea bisericii a făcut toate demersurile ca biserica să fie construită după ritul ortodox, şi
totodată a încercat ca să se rezolve unele piedici care s-au ivit, şi încă în anul
1861 s-a început lucrările construcţiei cu ajutorul material al credincioşilor,
adică a donaţiilor lor. Biserica a fost terminată şi sfinţită în anul 1862 la 14
octombrie de către episcopul Procopie Ivacicoviciu, care a fost ajutat de către
un sobor de preoţi în frunte cu Petru Chirilescu, protopopul Chişineului şi
preot al Chitighazului.11 Peste doi ani în anul 1864 în faţa edificiului se ridică
7
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o cruce de piatră cu spesele creştinei Elisaveta Cioara după cum se poate
descifra din inscripţia ei.
După cele mai noi cercetări s-a aflat că din punct de vedere arhitectonic
iconostasul bisericii ortodoxe din Giula germană a fost executat probabil în
acealşi atelier arădean ca şi bisericile ortodoxe din Giula Oraşul Mare românesc, din Cenadul Unguresc construită de sîrbi şi cu acea din Chitighaz.
Prezintă asemănări între ele atît prin sculpturi cît şi prin structură.12 Despre
existenţa şcolii confesionale sînt puţine informaţii pînă în anul 1834, dar
probabil a fost modificată şi după construirea noii biserici din anul 1862.13
În arhiva parohiei s-a păstrat o scrisoare adresată lui Georgiu Chirilescu,
inspectorului de şcoală, sosită încă în anul 1873, subsemnată de episcopul
Aradului, Procopie Ivacicoviciu din anul 1873 din 22 mai, în care scrie că în
şedinţa consistorială s-a votat rezidirea şcolii şi că totodată în aprilie a primit
trei ducumente cu planul împreună, în care se arată că sinodul nu vrea să
se rezidească şcoala. Episcopul scrie că retrimite actele şi că „eşti poftitu
a dărui la comuna pentru înfiinţarea şcoalei” Episcopul cere ca să se facă
demersuri la diferite organe să se dea ajutor şi pentru şcoala confesională
şi comunală.14 Se fac mai multe rapoarte, pentru că rezidirea şcolii a costat
prea mult pentru comunitatea românească nu prea mare din Giula germană.
Abia în 9 iulie anul 1878 s-a încheiat un contract foarte amănunţit întocmit
de inginerul Lederer Ede în care se descrie toate lucrările care trebuie să se
facă în legătură cu „schimbarea actualei şcoli conferionale din Giula germană.” Nu voi da prea multe amănunte, dar doresc să accetuiez că contractul
conţine lucrările a celor şase săli numerotate adică clasele I,II, III şi VI–VII,
VIII. pentru că pînă atunci şcoala avea doar o singură sală. La 27 iulie 1878
Ioan Meţianu se adresează protopreşbiterului şi inspectorului şcolar Petru
Chirilescu că pe baza contractului întocmit de inginerul Lederer Ede „vei
face să se zidească acum numai localitatea de învăţămînt însemnată cu cifra
romană I.” Tot în această scrisoare Petru Chirilescu este imputernicit ca după
aprobarea conzistoriului să se înceapă îndată lucrul. Cu menţiunea că mai
tîrziu la anii viitori cînd parohiei îi va fi îndemînă va putea continua mai departe să înfăptuiască şi transformările ce le doreşte după planul lui Lederer
Ede. Deci pe baza acestui document şcoala a fost transformată, dar a avut şi
pe mai departe numai o singură sală de învăţămînt.14
Din documente reiese clar că comunitatea era foarte zbucimată în această
perioadă la care voi reveni încă. Tot în anul 1878 părintele Szkelegianu cere
oraşul ca să se aprobe ca piaţa Capelei să intre în posesia bisericii şi totodată
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să i se aprobe îngrădirea pieţei. Oraşul i-a aprobat îngrădirea pieţei care a
rămăs şi pe mai departe în posesia oraşului.15
În anul 1880 Ioanu Borbilu, epitropul bisecii ortodoxe române din Giula
germană pe baza protocolului de licitaţie, încheie un contract cu maiestrul
Reinitzer Ferdinand pentru repararea bisericei pe dinafară. Lucrările în total
au costat 299 de florini. Contractul a fost încă semnat de Demetriu Cornea şi
Axentie Chirilă.16 La anul 1881 biserica încheie un nou contract cu Reinhadt
Riszler tot pe baza protocolului de licitaţie pentru facerea gardului de lemn
din jurul bisericii care a costat în total 360 de florini. Contractul este semnat
de Preotul Petru Biberea, Axentie Chirilă, epitropul Ioan Borbilu şi mai mulţi
martori.17
A trecut doar numai cîţiva ani şi comunitatea s-a angajat la refacerea interiorului bisericii fiindcă se păstreză procesul verbal încheiat pe baza contractului legat la 30 august 1885. Procesul verbal s-a îcheiat în prezenţa protopopului Petru Chirilescu, Glaniar Lajos inginer, subinginer regal, Eiszler
Lipót aurar, Petru Biberea preot, Ioan Borbil curatorul bisericii, în prezenta
a trei preşbiteri şi întreprinzătorul Tőkés Sándor. Din procesul verbal, care a
fost întocmit după terminarea lucrărilor, şi după ce s-au făcut toate lucrările
care trebuiau încă efectuate pe baza unui control de verificare, putem afla
că lucrările renovării au durat trei anii de zile şi că totul s-a executat pe baza
contractului şi cu accesul episcopiei din Arad.
S-a refăcut interiorul altarului, sculptura, uşile, geamurile, iar icoanele au
fost întinse bine. Din acest document puten afla că, munca aurarului este perfectă, şi tot ceea ce s-a făcut este perfect cu exceptia unor mai mici modificări
care s-au efectuat cu ocazia lucrărilor, toate s-au făcut pe baza contractului încheiat, la timp fără intîrziere.18 Din acest contract nu iese clar că în ce măsură
s-a reînnoit iconostasul, dar se ştie că icoana Încoronarea Maicii Domnului
poartă semnătura maiestrului „F. Gosztinecsar Arad 1889.” Probabil că o parte
a vechiului iconostas s-a păstrat fiindcă în procesul verbal amintit s-a scris că
picturile „au fost bine întinse”. Trebuie să presupunem că marea majoritate
a iconostasului a fost înnoit pentru că scena principală a iconostasului, Încoronarea Maicii Domnului după cum amintit a fost pictat numai în anul 1889.
Spre norocul nostru o parte din materialul parohiei s-a păstra deşi sînt
cîteva decenii unde nu s-a păstrat nimic, sau aprope nimic. După cum amintise-m documentele propriu-zise încep abia cu anul 1873. După cum este
cunoscut faptul că arhiva parohiei întotdeuna depindea de preotul parohiei
respective. Unii dintre preoţi se documentau foarte bine, iar alţii mai puţin.
15
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În perioada 1873-1900 Giula germană făcea parte din protopreşbiteratul Chişineu. Protobreşbiterul era Petru Chirilescu născut în comuna Talpos din
părinţi de preoţi, în anul 1814, care este denumit din anul 1863 şi rămîne în
această calitate pînă în anul 1899 cu locuinţa în Chitighaz19 cînd din cauza
bătrîneţei se retrage din acest post.20 Studiile teologice le termină la Arad,
iar în anul 1888 şi-a serbat în Chişineu jubileul de 50 de ani al preoţiei, după
care a fost decorat ca cavaler al ordinului Francisc Iosif I.21 Petru Chirilescu
făcea parte dintre acei preoţi, care se documentau foarte bine. Arhiva parohiei păstrează numele preoţilor care au slujit la această biserică dintre care
am să-l evidenţiez doar pe părintele Vicenţiu Schelegianu, care a fost mutat
la acestă parohie în anul 1876.22 În arhivă, printre documentele parohiei se
păstrază o scrisoare a părintelui datată din 30 mai 1877, mai bine zis o plîngere adresată către Ioan Meţianu episcopul Aradului în care, scria că „atunci
cînd ilustratea voatră şi conzistoriul diecezan m-a denumit de administrator stabil la parohia din Giula germană, aşia cred că denumirea mea nu a fost cu noroc
din două motive:
I. Că prin conducerea mea să se restaureze pacea între credincioşii noştri de la
amintita parohie care se aflau foarte sfîşiaţi şi o parte însemnată a lor ameninţa
biserica cu părăsirea religiunei.
II. Că după ce Sinodu eparhial din anul trecut a alesu în locul meu alt asesor
să-mi dee şi mie unu loc pînă ce mă voiu putea îngriji de alt loc corespunzător
putinţei mele ce am împlinitu în biserică.
Cu referinţă la partea întîi sînt în plăcută putenţiune a vă raporta cumcă
despre succesul meu a restaura pacea şi ordinea în această parohie, cumcă credincioşii noştrii de aici s-au liniştit şi cumcă purtarea lor în cele bisericeşti – cu
puţine excepţii – devine din zi în zi tot mai exemplară, faţă de alţi credincioşi de la
parohiile vecine. Iar cu referire la partea doua cu multă părere de rău trebuie să
vă aducem la înalta cunoştinţă cum că dotaţiunea mea din Giula germană e atîta
de mărginită în cît sunt espus suferinţelor şi neajunsurilor.23”
Părintele Schelegianu a alăturat consemnarea tuturor venitelor sale pe
anul 1876–1877.24 Relatează mai departe că în cursul celor 9 luni de zile de
cînd se află la Giula s-a luptat cu neajunsuri şi nu poate să-şi susţină mai
departe familia numeroasă.
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„Pe lîngă toată cruţarea şi răbdarea nu-şi poate creşte pruncii săi, că de 19 ani
serveşte biserica ortodoxă ca preşbiterii, de 12 ani ca asesoru consistorial şi ori
unde a fost chemat şi aplicat de superiorii lui, şi-a împlinit chemarea punctual
şi conştiincios după puterile sale spirituale în Izvin, Barra, Ohaba sârbească”,
Topla (sînt încă înşirate încă două comune pe care nu le-am putut descifra)
precum dovedesc atestate de la patru arhierei sub care a stat şi după cum dovedesc actele care se află la arhiva conzistorială. „Am restaurat pacea în multe
comune de ale noastre.” Pentru dînsul este foarte dureros că după părerea lui
nu mai este în întreaga mitropolie preot atît de desconsiderat ca şi el fiindcă
mulţi cu mult mai tineri fără multe servicii se bucură de multe favoruri. În
ultimele rînduri din această scrisoare părintele a cerut un ajur să i se plătescă o sumă oarecare pe anul 1877 cu cuvintele părintelui „mult m-am luptat cu
mine că am ajuns să cer astfel de ajutor pe anul 1877”.25
Lîngă această scrisoare a părintelui ulterior s-a alăturat şi o invitaţie în
care „multonoratul domn asesor consistorial Vicenţiu Schelegianu este învitat la sedinţa consistorială din 29 iunie 1877. „Invitaţia a fost iscălită de Ioan
Meţianu episcopul Aradului. Pe invitaţie figurează seria obiectelor unde sînt înşirate 12 puncte pe care le va discuta sedinţa consistorială. Probabil că răspunsul
la scrisoarea amintită a părintelui Schelegeanu l-a primit doar la acea şedinţă la
care a fost învitat fiindcă la punctul 12 din invitaţie figurează:” Mai multe petiţiuni pentru ajutorarea din fondul diecezan.26
Din conţinutul acestei scrisori am primit multe informaţii despre preotul
Vicentiu Schelegianu. Trebuie să vă mărturisesc că în general nu cunoaştem,
sau abia cunoaştem biografia preoţilor din această perioadă care au slujit şi
în comunele noastre de multe ori mai multe decenii dea rîndul îndeplinind
cea mai importantă sarcină de a conduce, de a organiza viaţa bisericească şi
culturală a comunităţilor noastre unde de la bun început în cele mai multe
localităţi erau minoritari. Al doilea motiv pentru care am dat citat din acestă
scrisore este că după cum amintise-m anterior în acea perioadă comunitatea
românească era periclitată cu cuvintele preotului „se aflau foarte sfîşiaţi şi o
parte însemnată a lor ameninţa biserica cu părăsirea religiunei.”27 Motivele încă
nu sînt cunoscute. Acest vrednic preot nu întîmplător a fost ales de episcopie
pentru comunitatea românescă din Giula germană. Pe baza documentelor
păstrate la parohie putem constata că părintele într-adevăr a fost un slujitor
bun şi conştiincios al bisericii.
S-au păstrat mai multe scrisori în care dă rapoarte în legătura cu problemele de administrare ce s-au ivit la parohia din Giula germană. Pe baza celor
spuse concluzia principală este că numai în a doua jumătate a secolului al
XIX se consolidează comunitatea bisericească din Giula germană. Cred că în
25
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această fază de consolidare un merit important îi revine părintelui Vicenţiu
Schelegianu şi protopreşbiterului Petru Chirilescu din Chitighaz, care totdeauna stătea la dispoziţia preoţilor sfătuindu-i pe baza regulilor bisericii ortodoxe.
Printre documentele anului 1878 se păstrează un proces verbal nedatat
care poartă titlul „şedinţa din Giula al bărbaţilor profesionali al albinăritului din
Ungaria.” Printre învitaţii şedinţei pe lîngă cei mai mari savanţi al domeniului, erau prezenţi membrii asociaţiei de albinărit din sudul Ungariei, redactorul revistei cu titlu „Ungariche Biene” şi mulţi alţii, dar acum n-ar avea rost
să-i înşir pe toţi fiindcă am adus acest exemplu numai din punctul de vedere
al părintelui Vicenţiu Schelegeanu, care era prezent la această şedinţă.28 În
acest document după numele lui s-a scris următoarea menţiune: „în anul
1872 din partea ministerului industriei şi comerţului a luat parte la congresul
austro-german din Salzburg ca să-şi îmbogăţească cunoştinţele” Iată deci încă o
înformaţie cu referire la acest preot român ortodox.
Pe baza acestei informaţii bănuiesc că pe lîngă că se pricepea foarte bine la
albinărit fiindcă în procesul verbal este amintit de mai multe ori ca şi inventatorul unor modalităţi, vorbea şi limba germană foarte bine, binenînţeles pe
lîngă limba română şi maghiară. Iniţiatorul acestei şedinţe a fost Göndöcs
Benedek, preotul catolic, locul sedinţei era locuinţa parohială, iar scopul şedinţei era înfiinţarea unui model al albinăritului. Cercetînd bibliografia lui
Göndöcs Benedek putem constata că începînd din a doua jumătate a secolului al XIX-lea i-au apărut multe scriei, studii religioase, istorice, arheologice
şi de cultură, dar cele mai multe abordează teme economice în legătură cu
pomicultura, viţa de vie şi mai ales cu albinăritul. Inventările lui din domeniul albinărutului i-au adus şi un renume pe ţară.29 Pe baza informaţiilor am
putea spune că părintele ortodox din Giula germană era membru cel puţin al
elitei din oraşul Giula din a doaua jumătate a secolului al XIX-lea.
În arhivă se păstrează mai multe invitaţii adresate preoţilor din parohie la
anumite evenimente de mare importanţă din privinţa celorlalte confesiuni
cum era biserica catolică sau reformată, sau cea izraelită din oraşul Giula. Pe
lîngă relaţiile oficiale la acest capitol a-şi da doar două exemple şi anume în
anul 1883 în Giula s-a terminat zidirea noii biserici a comunităţii evreieşti,
iar la tîrnosirea acesteia este învitat şi părintele comunităţii ortodoxe.30 Sau
un alt exemplu Göndöcs Benedek trimite învitaţie şi părintelui ortodox cu
ocazia sosirii episcopului catolic în oraş oferindu-i cu stimă să participe în
comisia de primire al acestuia.31 Aceste învitaţii totuşi documentează că biserica ortodoxă prin preoţii săi avea un oarecare contact direct, personal de
bună înţelegere, cu celelalte confesiuni din oraş.
28
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2. Şcoala confesională
După aprobarea oficială a Statutului Organic al Mitropoliei Transilvaniei
şi Ungariei şi a legii învăţămîntului din 1868, toate problemele legate de biserică, şcoală în general problemele de cultură cu un caracter religios erau
conduse în mod independent de către eparhie.32 În eparhia Aradului pînă
în anul 1872 existau 32 de cercuri şcolare subordonate. În fruntea fiecărui
cerc şcolar se afla protopopul, ca inspector şcolar, iar preotul din parohie
era directorul şcolii. După acest sistem de organizare a şcolilor româneşti,
şcoala românească din Giula germană a aparţinut de Inspectoratul şcolar al
Chişineului.33 De obicei sediul ispectorului era locuinţa protopopului, aşadar
primul inspector şcolar al Giulei a fost protopopul Georgie Chirilescu pînă în
anul 187434, apoi el a fost urmat de Moise Bocşianu din Curtici pînă în 187635,
iar după acesta urmează protopopul Petru Chirilescu, cu sediul la Chitighaz,
pînă în anul 1892.36 Cercurile şcolare, în frunte cu protopopul ca inspectorul şcolar avea competenţa de a publica posturile vacante, apoi întărirea în
funcţie a învăţătorilor aleşi, de a ţine legătura cu autorităţile locale şi cu cele
pe judeţ sau pe ţară, pentru asigurarea bazei materiale şi a bunei desfăşurări
a învăţămîntului şcolar.
Controlul statului după 1876, după adoptarea legii învăţămîntului cînd s-a
înfiinţat comisia administrativă ce supraveghea şi controla în comitat problemele învăţămîntului, inspectoratul regal al judeţului Bichiş intervenea cînd
considera că e necesar. În fruntea comisiei era prefectul comitatului reprezentînd guvernul în teritoriu.37 Legea inspectorilor şcolari le acorda dreptul
de a controla şi verifica planurile de învăţămînt, manualele şcolare, folosirea
instrumentelor şi a recvizitelor şcolare, igiena şcolară, chiar şi starea materială a şcolii confesionale. Pe baza legii s-a introdus în învăţământul confesional predarea limbii maghiare. În această perioadă trebuie să subliniem
importanţa şcolii confesionale, deoarece identitatea comunităţii româneşti
s-a păstrat în primul rînd datorită bisericii şi şcolii confesionale, prin religie
şi limbă. Din documente reiese că şcoala din Giula germană deşi e mică cu
nu prea mulţi copii, era sub un control permanent din partea oficialităţilor
maghiare şi totodată sub controlul protopopului din Chişineu, eparhiei din
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Arad, sub controlul episcopului din Arad după cum dovedesc şi o mare parte
a documentelor păstrate în arhivă.
După introducea legii învăţămîntului după cum amintise-m, controlul
statului intervine din an în an mai sever, precum arată şi cantitatea documentelor. Încă din anul 1877 Bánhegyi István inspectorul regal al judeţului
Bichiş se adresează părintelui Vicenţiu Shelegian fiindcă pe baza vizitei lui
a constatat că:38
1. La începutul anului nu toţi copii încep a umbla la şcoală şi inspectorul îi
cere ajutorul părintelui ca anunţul în biserică pentru începerea anului şcolar
să se facă la timp. Din acest motiv învăţătorii de multe ori fac recapitulări
mai multe luni de zile ce nu este acceptabil. Pe viitor se va face control, iar
învăţătorii vor fi acuzaţi şi pedepsiţi.
2. Trebuie să se facă demersuri ca să se introducă în curînd clasele V-VI.
Într-o altă scrisoare inspectorul îi cere urgent datale statistice şcolare; tot în
acest an primarul oraşului Giula, Dobay János îi scrie părintelui că comisarul regal însărcinat cu controlarea grădinelor şcolare de pomicultură de la
şcolile comunale şi confesionale a găsit lipse în privinţa recvizitelor şcolare
şi că şcoala nu şi-a abonat foaia intitulată „Népkertészet.”39 Parohia trebuia să
deie o sumedenie de rapoarte în legătură cu frecvenţa şcolară, despre asigurarea şcolii cu recvizitele şcolare, şi despre multe alte probleme ce se iveau
în învăţămînt. La şcoala din Giula germană încă din anul 1832 funciţona
învăţătorul Teodor Bercea. El în anul 1877 trimite o cerere onoratei comisii
şcolare40 prin care cere pensionarea lui, cu ajutorul căreia putem să întocmim şi o mică biografie a cestui învăţător. Din aceasta document putem afla
că învăţătorul Teodor Bercea atunci cum sriea el, „avea 63 de ani şi că un an
a fost învăţător în comuna Agrişiu, iar de 45 de ani este învăţător în Giula
germană şi că el ar fi cel mai vechi învăţător din întreaga dieceză arădană.
Din cauza bătîneţei nu mai poate să îndeplineacă postul de învăţător şi ca
să se poată întreţine cere pensionarea lui din partea comitetului parohial,
pentru-că din rîndul învăţătorilor cu drept de pensie din partea statului, comisia şcolară a oraşului la respins din cauza bătrineţei şi tot din acestă cauză
nu are speranţă să fie pensionat nici din partea diecezanei.” El cere să i se
plătească anual în bani o pensie de „320 de florini, doi strînjeni lemne de
foc, cartelul gratis aici în oraşul nostru, care să conţină, o chilie, o cuină şi o
cameră, să i-se rezerveze scaunul lui cantoresc în biserică unde a servit 45 de
ani, iar după moartea lui, soţia să primească jumătatea pensiei pînă va trăi.
Pe lîngă acestea cere să poată şi el asista le îngropăciuni cînd ar fi cazul”.41
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După pensionarea lui Teodor Bercea din anul 1878 urmează să fie învăţător
Axente Chirilă pînă în anul 1882, cînd se anunţă deschiderea concursului
pentru ocuparea postului de învăţător. La concurs s-au prezentat mai mulţi
concurenţi fiindcă Ioan Meţianu episcopul Aradului îl propune pe „teologul
absolvent Iustin Iacob dascăl din Sînt Ana cu bună calificaţiune, doresc a se
aplica de învăţătoriu.”42 Comitetul parohial la ales pe Iosif Ivan învăţător din
Socodor, iar în anul următor a fost reales definitivat.43 Ca să fie învăţător pînă
la 27 august anul 1893 cînd s-a întocmit un proces verbal în limba maghiară
în care s-a hotărît despre venitul învăţătoresc al lui Iosiv Ivan în prezenţa lui
a lui Hoffman Alajos notarul oraşului şi Petru Biberea preotul comunităţii.
Din acest proces verbal reiese că în total avea un venit de 426 de fl. în plus şi
alte venite stabilite mai mici.44 În acel an avea în total la şcoală 80 de copii. În
acel an s-a întocmit şi foaia de plată al învăţătorului Iosif Ivan dar tot în limba
maghiară care a fost iscălit de notarul comunităţii bisericeşti Pavel Anuleu,
curatorul şcolii Gheorghe Moldovan şi preotul Petru Biberea.45
În legătură cu frecvenţa şcolară din Giula germană voi da două exemple
din anii:
1882 cînd în total la şcoală umbla 90 de elevi dintre carre 51 băieţi şi
49 de fete dintre: care în clasa I-a au fost
32
în clasa II-a
25
în clasa III-a
18
în clasa IV-a
1546
În anul 1890 în total la şcoală umblau 92 de elevi dintre carre 49 băieţi şi
43 de fete dintre: care în clasa I-a au fost
35
în clasa II-a
20
în clasa III-a
17
în clasa IV-a
2047
În ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, controlul statului va deveni
din ce în ce mai ameninţător. Din 1890 se păstrează o sumedenie de scrisori
adresate preotului ortodox Petru Biberea de la Bánhegyi István, inspectorul
regal al judeţului Bichiş, ca să facă toate demersurile ca cărţilor interzise să
fie eliminate din şcoală. Volumele în discuţie erau redactate în România, în
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limba română. Volumele erau folosite la predarea limbii române.48 Apoi tot
de la inspectorul regal soseşte o scrisoare în care preotul este anunţat, că cu
ocazia examenelor de sfîrşit de an din 1893 a constatat că limba maghiară în
scris şi în oral nu este bine însuşită de copiii de la şcoala confesională aşa
cum prescrie legea din 1879.49 De la sfîrşitului secolului se începe o perioadă
cînd independenţa, autonomia confesională este atacată din ce în ce mai
mult.
O bună parte a documentelor din perioada cercetată constă din multe extrase de botez cerute de preoţii ortodocşi sau trimise de preoţii chiar şi a altor
confesiuni înaintea unor căsătorii, pentru a le introduce exact în protocolul
cununaţilor. Aceste extrase înpreună cu protocolul cununaţilor arată exact
cum românii ortodocşi din Giula germană în primul rînd s-au căsătorit cu români din Giula Oraşul Mare românesc, Bătania, Micherechi, Bichiş, Curtici,
Chitighaz, Ókígyós, Nagy-Szénás, Pîncota, Mezőhegyes.50

3. Stipendii din fundaţiunea lui Teodor Papp pentru tinerii din
Giula germană
După moartea marelui mecenat român din Giula Teodor Papp din anul
188751 prin „Fundaţiunea lui Teodor Papp” s-au depus bazele vieţii corale din
Giula fiindcă în anul 1890 într-adevăr s-a înfiinţat Corul greco-orintal român
din Giula, care a devenit cea mai viabilă asociaţie culturală, asociaţie fruntaşă a culturii româneşti din Ungaria funcţionînd peste un jumătate de secol
pentru răspîndirea culturii româneşti. Acest cor întotdeauna a fost sprijinit
de „Fundaţiunea lui Teodor Papp” Cu sprijinul fundaţiei au putut învăţa la
diferite şcoli mai mulţi tineri români de religie ortodoxă, aşa cum a lăsat Teodor Papp prin testamentul său din anul 1887.52
În arhiva parohiei se află numele al mai multor tineri cărora li s-au acordat stipendiu din fundaţia Teodor Papp, s-au au fost refuzaţi pentru că nu
s-a publicat concursul pentru stipendiu. Despre aprobarea, sau respingerea
stipendiilor pentru tinerii din Giula germană întotdeauna era înştiinţat şi oficiul parohial din loc de episcopul Aradului Ioan Meţianu, sau Vasile Goldiş.53
În unele cazuri oficiul parohial trebuia să trimită dovezile cerute din partea
episcopiei pentru acordarea stipendiului.
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– În anul 1993 a cerut stipendiu George Misaroş pentru fiica lui Sofia Misaroş. Stipendiul a fost acordat doar în anul 1895 pe anul 1896.54
– În anul 1898 Sofia Misaroş elevă în clasa 4 elementară a primit stipendiu
şi pe anul 1899.55
– În anul 1898 a cerut stipendiu Nicolae Callo student în drept la Budapesta şi Hortenzia Raţ – au fost respinşi, nu era stipendiu disponibil de aceea nu
s-a publicat nici concursul.56
– În anul 1899 Teodor Dudaş a cerut stipendiu, dar a fost respins pe motivul ca la anul să producă un atestat mai bun.57
– În anul 1899 Sofia Raţ a cerut stipendiu, dar a fost refuzată cu motivul nu
este stipendiu disponibil.58
– În anul 1899 Nicolae Callo a cerut stipendiu, dar a fost respins pe motivul că nu este stipendiu disponibil.59
– Pe anul 1899 şi 1900 s-a acordat stipendiu elevei Iuliana Ivan din clasa
I civilă.60
– Lui Pavel Körösi elev în clasa IV-a civilă, lui Mihail Misaroş elev în şcoala
poporală din Giula germană.61
– În anul 1900 a cerut stipendiu Ioan Siladi, dar a fost respins pe motivul
că nu este stipendiu disponibil. 62
Iată numai cîteva nume dintre stipendiştii fundaţiei lui Teodor Papp dintr-o singură comunitate românească. Iar pe viitor ne rămăne să continuăm
cercetările şi în această direcţie.

In: Simpozion. Comunicările celui de al XIV-lea simpozion al cercetătorilor români din Ungaria. (Giula, 27–28 noiembrie 2004). Redactor:
Maria Berényi, Giula, 2005 p. 68–86.
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IN MEMORIAM TEODOR PAPP
„În anul 1822, la 24 februarie, în casa de la numărul 1082, din strada Golumb din Giula s-a născut Teodor Papp.” După cum s-a scris în necrologul
apărut din „Gazeta Poporului” apărut în Timişoara, din 9 octombrie 1887, „numele lui cu litere de aur se va induce în cartea binefăcătorilor neamului românesc,
în care strălucesc nume ca a lui Emanuil Gojdu, Elena Ghiba Birta.”
Pentru ca noi românii din Ungaria ca să-l cunoaştem mai bine, să-l apreciem şi să-i păstrăm vie memoria, această evocare este necesară.

Biografia lui Teodor Papp
Teodor Papp s-a născut dintr-o familie săracă, tatăl său, Ioan Papp, fiind
maiestru curelar. Clasele elementare le-a terminat la şcoala confesională română din Giula, după care apoi şi-a continuat studiile la preparandia din
Arad, iar între anii 1838–1841 la Teologia din Arad. Gheorghe Pomuţ, care
atunci era deja avocat în Pesta întrevine ca Teodor Papp, care era un bun
cântăreţ să fie ales de cantor la biserica greco-românească din capitala Ungariei. Ca urmare Teodor Papp a funcţionat ca şi cantor la biserica din capitala
ţării din anul 1842 şi până în anul 1850 timp în care şi-a completat studiile
la unele institute de învăţământ de acolo. Spre norocul lui, în anul 1844 a sosit la Universitatea din Pesta Vicenţiu Babeş, care l-a învitat pe Teodor Papp
să locuiască şi să mănânce la el şi care l-a şi pregătit la învăţătură. Teodor
Papp şi-a început studiile gimnaziale susţinând cîte două examene private
în fiecare an. După terminarea Gimnaziului luteran, în anul 1850 a susţinut
examenul privat din studii juridice din primul an de la Academia de Drept
din Oradea. În acest timp românul Teodor Şerb din Pesta numit după 1848 în
funcţia de comisar districtual pentru teritoriul Beiuşului, l-a luat şi pe Teodor
Papp cu el la Beiuş. De la Beiuş Teodor Şerb a fost mutat la Lugoj ca preşedinte al Tribunalului regesc pentru Caraş, unde a fost însoţit de Teodor Papp,
care apoi în anul 1853, a fost numit de ascultant la tribunalul din Lugoj. A
stat aici până în anul 1856 cînd dornic de a avea un serviciu independent,
părăseşte acest post şi, împreună cu avocatul Constatin Popescu din Lugoj,
au luat arenda regalieliilor pe care le-au ţinut-o până în anul 1862. Între
timp, în anul 1859, s-a căsătorit cu Emilia Brânduş din Chisătău, localitate
din apropierea Lugojului. Împreună cu socrul său a făcut afaceri foarte reuşite, din punct de vedere economic, lucru ce ia permis să ia în arendă dominiul
Belinţ şi Şuşanoveţ. În Belinţ va deschide şi o casă pentru oaspeţi. Din anul
1863 pînă în anul 1869 a luat singur în arendă dominiul Rékás şi Isvin. Considerând că teritoriile arendate erau formate din 1793 de iugăre de pământ
arător şi din 100 iugăre păşune, iar arenda anuală era 6 822 de florini trebuie
să admirăm activitatea, priceperea şi experienţa lui Teodor Papp.
Aceste intreprinderi i-au sporit averea încît, în anul 1869, cumpără la lici-
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taţie publică dominiul Kékes din comitatul Timişorii. Odată ajuns în proprietatea sa, rentabilizează şi aduce domeniul Kékes, la o înflorire, pe care nu
a cunoscut-o sub înaintaşii lui. Prin exemplul, şi ajutorul său, locuitorii români din Kékes au ajuns în această perioadă la o stare materială şi mai bună.
Tot la licitaţie Teodor Papp a cumpărat patru case în Lugoj şi 60 de iugăre
de pămînt, încît preţul realităţilor lui s-a ridicat pe atunci la 120–130 de mii.
În anul 1870 (fiindcă prima soţie s-a stins din viaţă în anul 1865) s-a căsătorit a doua oară cu văduva Ofelia Popovici. Om înstărit cu o avere considerabilă Teodor Papp, a ajutat încă în timpul vieţii sale, cultura românească cu
donaţii, la fel cum a dat stipendii pentru tineri talentaţi şi a ajutat mai multe
biserici ortodoxe şi şcoli confesionale. A fost membru fondator a mai multor
asociaţii culturale ca:
Asociaţiunea culturală română,
Societatea pentru fond de teatru din Arad,
Societatea „Petru Maior” din Budapesta,
Reuniunea română de cîntări şi muzică din Lugoj. Între anii 1880–1882 a
devenit preşedintele acestei prestigioase asociaţii lugojene, care funcţiona
încă din anul 1810. Teodor Papp a murit în anul 1887 la 28 septembrie în
Lugoj la etatea de 66 de ani.

„Fundaţiunea lui Teodor Papp”
Dr. Atanasiu Marian Marienescu, care în anul 1887 era jude la tabla regească din Budapesta şi un bun amic a lui Teodor Papp (după cum singur a
mărturisit) s-a referit la această fundaţie într-un articol publicat în numărul
34 al revistei Familia din Oradea-Mare apărut în anul 1888. În acest articol el
prezintă şi întreaga biografie a lui Teodor Papp.
Despre „Fundaţiunea lui Teodor Papp scrie şi Maria Berényi în volumul
ei cu titlul Aspecte naţional-culturale din istoricul românilor din Ungaria
unde îi prezintă de asemenea biografia. Revenind însă la biografia scrisă de
Marienescu, acesta referinduse la sprijinul material acordat de Teodor Papp,
spunea: „Teodor Papp încă în viaţa sa a dat stipendiu unui jurist şi ajutoare altor
studenţi. Era neîncetat agonisitor şi cruţător ca la moartea sa să rămînă o fundaţiune cît mai mărişoară. Iată un om rar care cu mare diliginţă s-a apucat ca
să-şi cîştige învăţătură şi avuţie. Iată un român rar, care agoniseala sa a pus-o
pe altarul culturei poporului său.” Tot în acest articol din Familia, Marienescu
mărturisea că încă din anul 1885, Teodor Papp „la însărcinat ca să-i facă un
proiect de testament, prin care să lase binele său de o fundaţiune naţională.”
Testamentul lui Teodor Papp a apărut în Gazeta Poporului din Timişoara
din anul 1887, în numărul 39. După cum s-a scris în ziar el a fost dictat cu
ultima suflare a vieţei sale, în Lugoş la 26 septembrie seara la ora 5 şi jumătate, fiindcă peste două zile, la 28 septembrie, se stingea din viaţă.
În continuare vom prezenta conţinutul acestui testament, care în cele 21
de capitole ale sale reflectă mare generiozitate a lui Teodor Papp faţă de ro-
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mâni. El a fost compus în limba română, dar cu ortografia veche. În ziar a
fost publicat, la dorinţa testatorului, cu ortografia folosită de notarul public
Michail Beşan.
1. Eu Teodor Papp slăbit de puterile fizice, dar cu mintea întreagă şi sănătoasă, pentru cazul morţii recomand ca trupul meu să fie înmormîntat
provizoriu în cimitirul greco-oriental romîn din Lugoş, de unde apoi să fie
transportat, cît de curînd şi aşezat la odihna eternă în cripta mea familială,
care după moartea mea va trebui să se zidească în Giula, cimitirul greco-oriental român.
2. Toată averea mea mişcătoare şi nemişcătoare, care se află la Lugoş, Zsabar, Kékes, şi Giula, o destinez pentru o fundaţiune greco-orintală română în
Giula, care să poarte numele „Fundaţiunea lui Teodor Papp”
a) Scopul fundaţiunei este, ca din venitul curat anual al tuturor averilor
mele să se împărţească stipendii anuali tinerilor greco-orientali romîni din
Giula, care sînt săraci, lipsiţi de mijloace materiale, şi studiază la careva gimnaziu, academie, ori universitate în Ungaria ori în străinătate.
b) Această fundaţiune va da stipendii în prima linie pentru neamurile
mele pînă la strănepoţi şi strănepoate, care sînt născuţi de la cele trei surori
ale mele, şi numai suma ce va rămînea după stipendierea neamurilor mele
se va întrebuinţa pentru tinerii români greco-orientali din Giula.
c) Un stipendiu, fie pentru neamuri, fie pentru tinerii romîni greco-orientali din Giula, nu poate trece peste 400 de florini la an pentru o persoană.
d) Neamurile mele la fel ca tinerii greco- orientali români din Giula, dacă
sînt risipitori, ori nu fac propăşire acceptabilă în învăţămînt sînt excluşi de
la stipendii.
e) Neamurile mele rămase după trei surori ale mele, numai pînă la stănepoţi şi stănepoatele mele după trei surori ale mele, numai ca străini se pot
lua în considerare la împărţirea stipendiilor.
f) Familia amicului meu Dr. Atanasiu Marin Marienescu şi advocatului din
Lugoj Ioan Nedelcu trebuie privită egală cu neamurile mele pînă la strănepoţi şi strănepoate. Următorii din familiile lui Marienescu şi Nedelcu pînă la
strănepoţi şi strănepoate, pînă cînd umblă la careva şcoală vor primi stipendii în prima linie, la fel ca următorii surorilor mele.
g) Toţi aceea care din fundaţiunea mea creată prin acest testament vor
primi stipendii au să se numească de „stipendiştii lui Teodor Papp”.
3. Manipularea întregii mele averi, împărţirea stipendiilor pe baza punctului 2. recenzarea recurselor şi a testimoniilor, precum şi excluderea de la stipendii, cu un cuvînt facerea tuturor dispoziţiunilor necesare spre acel scop
ca fundaţiunea mea să corespondă inteţiei mele, ca neamurile mele să umble
la şcoală, şi ca tinerii români greco-orientali din Giula să aibă mijloace materiale de a putea studia la gimnazii şi la institute mai înalte de învăţămînt – o
încredinţez veneratului conzistoriu greco-oriental român din Arad pe care îl
rog să caute cu orice preţ a susţine şi a întrebuinţa venitul curat al fundaţiunei mele spre creşterea şi luminarea tinerimei greco-orientale române din
Giula. Doresc totodată spre orintarea şi controlare, socoţile anuale ale fun-
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daţiei mele, precum şi numele stipendiştilor să se facă cunoscut publicului
român greco-oriental prin careva foaie română, iar socoţile spre cenzurare
şi întărire să se subscearnă în fiecare an la sinodul eparhial al diecezei Aradului, ori în caz de lipsă la conzistoriul greco-oriental român al Mitropoliei
noastre din Sibiu. Rog Veneratul conzistoriu greco-oriental român din Arad
să binevoiască a elabora şi un statut pentru manipularea fundaţiei, pentru
împărţirea şi a sumelor stipendiilor anuale, mai departe pentru modalitatea
cum să se cenzureze, controleze şi să se publice socoţile fundaţiei mele.
4. Punctul patru în întregime dă dispoziţiuni cîţi bani să primească văduva
lui Ofelia.
5. Las bisericei greco-orientale din Lugoj 100 de florini să se întrebuinţeze
pentru lipse şcolare şi bisericeşti greco-orientale române.
6. La punctele 6,7, dă dispoziţiuni cîţi florini să primească sora lui Teodor
Papp, Ecaterina şi urmaşii celor două surori ale lui, care au răposat.
8. Las bisericei greco-orientale din Kékes 200 de florini pentru pomenirea
şi odihna sufletului meu şi pentru a se ţine un parastas în fiecare an de ziua
Sfintului Teodor.
9. Las bisericei şi şcoalei greco-orientale române din Giula din veniturile
averilor mele cîte 80 de florini la an ca şi acolo să se ţină parastas pentru
mine în fiecare an, la Sfîntul Teodor, şi din suma de 80 de florini să se plătească spesele parastasului, dintre care destines fiecărui preot, care va funcţiona , câte 5 florini şi numai restul se va putea întrebuinţa pentru acoperirea
lipselor bisericeşti şi şcolare.
10. Las corului vocal român din Giula, dacă se va înfiinţa 80 de florini la
fiecare an până când va exista ca atare cor vocal.
11. La punctele 11,12, dă dispoziţiuni cîţi florini să primească familiile Nedelcu şi Nicolae Prostean din Lugoj.
13. Las preotului greco-oriental român din Kékes suma de 100 de florini.
14. Las 200 de florini învăţătorului greco-oriental român din Giula cu numele de Mărcuş.
15. Las câte 50 de florini casinei române din Lugoj, reuniunei române
de cântări şi muzică din Lugoj, spitalului din Lugoj, şi copiilor săraci greco-orientali-români pentru veşminte.
16. Punctele 16 17, se dau dispoziţiuni câţi florini să primească servitorul
lui Vasile, bucătăreasa sa, urmînd ca despre veşmintele lui să decidă soţia lui
Ofelia.
18. De executor al testamentului meu îl denumesc pe domnul advocat
Ioane Nedelcu din Lugoj, care va îngriji ca toate dispoziţiunile testamentului
meu să se împlinească cu acurăteţe, el va îngriji asemenea şi plătirea datoriilor mele şi va încasa şi pretenţiunile mele, ce le am în Lugoj ori în alte locuri.
19. Doresc ca din venitul averilor mele înainte de toate să mi se facă o
criptă familială sub numele „Cripta familiei Teodor Papp” în cimitirul greco-oriental român, unde trupul meu va fi transportat din Lugoj şi aşezat spre odihnă
eternă.”
20. Rog pe Veneratul conzistoriu greco-oriental român din Arad, precum
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şi pe executorul testamentului meu,
Ioane Nedelcu, să binevoiască a face
astfel de dispozeţiuni, ca la realizarea masei lăsămîntului meu, dintre
realităţile mele, încît se poate să se
păstreze în natură pentru fundaţiune
cele trei case ale mele de pe strada
Podului din Lugojul român pentru
că aceste case avînd o situaţie foarte
favorabilă pentru comerţ, negreşit că
din an în an vor aduce venituri fundaţiunei mele.
21. Pretenţiunile mele din Boldur,
Hodoşiu, Zsabar, Ollóság, Ókabaforgács să se încaseze fără procente şi le
las Teodorei, fetei lui Ioane Nedelcu
advocat.
Teodor Papp mecenatul românilor
din Giula, prin fundaţiunea lui şi-a
cîştigat nemurirea în inimile românilor. După moartea sa, în anul 1913,
osemintele i-au fost transportate la
Giula în cimitirul greco-oriental, în
cripta familială ridicată de Episcopia
Aradului aşa cum a dorit el.
Prin „Fundaţiunea lui Teodor
Revista Biserica şi Şcoala. Arad.
Papp” s-au pus bazele vieţii corale
1913. Nr. 41.
din Giula, fiindcă în anul 1890 într-adevăr s-a înfiinţat Corul greco-oriental român din Giula, care a devenit cea mai viabilă asociaţie culturală din
Ungaria, funcţionînd peste un jumătate de secol pentru răspîndirea culturii
româneşti de aici. Acest cor întotdeauna a fost sprijinit de „Fundaţiunea lui
Teodor Papp.”
În numărul 42 an revistei „Biserica şi Şcoala” din Arad din anul 1913 un
fost stipendist relatează, în articolul întitulat „Semn de pietate” despre mu-
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tarea osemintelor lui Teodor Papp au în cimitirul greco-oriental din Giula,
fără şă-şi dea însă numele.
Pe viitor rămîne să cercetăm cîţi tineri români din Giula au fost stipendiştii lui Teodor Papp.
Românii din Ungaria de azi, împreună cu Biserica Ortodoxă Română, au
datoria de a-i păstra vie memoria şi, poate, chiar de a continua vechea tradiţie a parastaselor de ziua lui Sfîntul Teodor, ocazie cu care, asociaţiile culturale româneşti de azi ar putea să-i depună cîte o coroană de flori la cripta
familială din cimitirul ortodox.
În anul trecut cu ocazia împlinirii 180 de ani de la naşterea marelui mecenat român din Giula Teodor Papp, Comunitatea Cercetătorilor şi a Creatorilor Români din Ungaria i-au depus o coroană de flori, la obeliscul din marmoră neagră, care se înalţă deasupra cimitirului ortodox, vestindu-ne parcă
„fapta lui măreaţă pentru care îi vom păstra memoria eternă” – aşa cum a scris
depre el Atanasie Marian Marienescu.
Cu acea ocazie, într-o mică expoziţie i-am expus testamentul lui apărut
în Gazeta poporului, şi biografia scrisă de Marienescu apărută în Familia din
Oradea. Mica expoziţie, deschisă în sediul Uniunii Culturale al Românilor
din Ungaria, a putut fi vizitată pînă la 1 iulie anul curent.

SIMPOZION Comunicările celui de al XII-lea simpozion al cercetătorilor români din Ungaria. Redactor: Maria Berényi. Giula, 2003 p.
54–62.
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Alocaţiune rostită cu ocazia serbării comemorative „70 de ani de la
moartea lui David Voniga” organizată de Comunitatea Cercetătorilor şi a
Creatorilor Români din Ungaria, la 8 noiembrie 2003.

DAVID VONIGA ÎN PRESA ROMÂNEASCĂ
Stimată asistenţă!
Trebuie să vă mărturisesc că numele lui David Voniga ca redactorul revistei LUMINA l-am auzit pentru prima dată la arhiva judeţeană din Giula
după terminarea liceului. Fiind studentă la istorie în anul I, trebuia să scriu o
lucrare cu titlul Românii din Giula. Foarte îngrijorată – deşi ştiam că în Giula
locuiesc şi români, dar despre istoria lor ştiam foarte puţin m-am prezentat la
arhiva judeţeană, la directorul arhivei de atunci, care m-a primit, a fost foarte
amabil, şi care mi-a dat toate informaţiile, de care aveam nevoie ca începător
în cercetarea istorică. El mi-a vorbit, pentru prima dată, despre Asociaţiile
culturale ale românilor din Giula, cum a fost Asociaţia de lectură, înfiinţată
în anul 1886 în Oraşul mare românesc, al cărei preşedinte a fost din anul
1895 până în 1899 David Voniga.
Acest director de arhivă mi-a vorbit despre revista Lumina, singura revistă din secolul XIX-lea apărută în limba română la Giula, care a fost fondată
de David Voniga şi care a fost tipărită în tipografia lui Lapage din Bichişciaba. Trebuie să recunosc că a fost şi
norocul meu că acel director de arhivă era pe atunci preocupat în cercetarea istoriei tipografiilor din judeţul
Bichiş aşa că ştia tot ce se putea şti
despre tipografia lui Lapage, unde
s-a tipărit şi revista Lumina. Îmi
vorbea cu mult drag de acel David
Voniga, care participa la toate întrunirile culturale ale oraşului Giula.
El era unul dintre acei intelectuali
care în mod regulat se întruneau în
casa Ladics, în salonul avocatului de
atunci, din vecinătatea Cofetăriei
de 100 de ani, unde azi este instalat
muzeul „Casa Ladics.” Iar eu, după
terminarea studiilor, am revenit la
studierea istoriei românilor din Giula ajungînd pînă la rudeniile părintelui David Voniga, care m-au ajutat
foarte mult în cercetarea trecutului,
inclusiv în cercetarea activităţii lui
David Voniga
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David Voniga. Şi cu această ocazie ţin să-i mulţumesc nepoatei preotului,
Aurica Voniga, care mi-a dat multe informaţii, fotografii şi volumul de poezii
intitulat „Dor şi jale”, care azi îmbogăţesc colecţia muzeală a românilor din
Ungaria.
După cum am putut urmări din comunicarea doamnei Maria Berényi, David Voniga a fost redactorul şi colaboratorul mai multor reviste din Banat şi
Crişana, pe care le-a şi înşirat şi despre care a vorbit.
Deşi a lucrat foarte mult, în mai multe domenii, şi mulţi l-au stimat, recenzîndu-i lucrările şi volumele apărute, au fost unii care l-au atacat, de mai
multe ori în diferite reviste ale timpului. Totuşi a fost apreciat şi distins încă
din timpul vieţii, şi a găsit destui apărători la atacurile din presă.
Cu această ocazie doresc să mă refer la două reviste, mai precis la două
articole, unul apărut în revista Luminătorul din anul 1923 numărul 11, iar
celălalt în Biserica şi Şcoala din anul 1929, numărul 35.
Primul articol despre care voi vorbi se intitulează „Cel mai vrednic răspuns”.
În prima parte, autorul articolului scrie – după cum am şi amintit – că
David Voniga a fost atacat în mai multe reviste, printre care şi în Cuvîntul
Banatului. Răspunsul lui la acest atac este într-adevăr „Cel mai vrednic răspuns” fiindcă în articolul său face o apreciere reală, bine documentată şi
totodată foarte omenească a preotului născut la Giula. Acest articol îl aduce
pe David Voniga aproape de sufletul nostru. Cunoscîndu-i viaţa şi activitatea
încă înainte de a citi acest articol aşa mi l-am închipuit şi eu pe David Voniga:
un preot cu o mare cultură, care lucrează foarte mult, pînă seara tîrziu, în
biblioteca sa bogată – după cum îşi amintesc şi girocenii de azi –t, care l-au
cunoscut personal.
Citez „Acest preot distins şi rob al muncii neîncetate şi cinstite, niciodată n-a
vorbit despre sine şi n-a dat voie nici altora să vorbească despre dînsul în cadrul
vreunei aprecieri publice.” Mai departe autorul acestui articol citează cuvintele
lui David Voniga: „În faţa faptelor şi a activităţii cinstite şi asidue sunt prea slabe
vorbele de laudă, cari sunt potrivite numai spre a stîmpăra setea vanitoşilor – este
observaţia caracteristică a părintelui Voniga, care consideră orice elogii publice,
drept – atentat împotriva modestiei sale morale”
Autorul articolului continuă în felul următor: „Ca să dăm acum cel mai
vrednic răspuns pigmeilor şi haimanalelor de orice categorie, cari îndrăznesc a
se atinge de haina imaculată şi de activitatea cinstită a acestui preot, publicist,
scriitor şi îndreptător al moravurilor, – chiar cu riscul de a atenta la modestia sa
morală, – vom răspunde odată pentru totdeauna tuturor cu următoarea dare de
seamă despre viaţa şi activitatea publică, literară şi pastorală a acestui preot, de
care e mîndră societatea şi biserica care-l are’’. În continuare autorul articolului
preia rîndurile părintelui Victor Aga dintr-un articol cu titlul „Figuri din Biserică” scris pentru „Cuvîntul” din Bucureşti, organ al Ministerului de Culte,
din care citez:
„Satul doarme în liniştea serii de toamnă tîrzie. Prin zabranicul de ceaţă numai
în dosul bisericii se sfieşte o lumînare întîrziată în noapte. Savantul preot al Giro-
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Lumina Giula. 1895. Nr. 11–12.
cului Pr. David Voniga, e la masa de scris, turnînd idei şi îndemnări din condeiul
său iscusit.
Aici i-am prins cunoştinţă şi aci îl găseşti şi azi la umbra bibliotecii cu rafturile încovoiate de cărţi. Pentru că cu toată vrîsta-i înaintată, n-a scuturat aproape
nimic din desagii de idealism.
Ahasver al ştiinţei, a colindat toate cărările literaturii: poet, prozator, nuvelist,
predicator, apologet şi – ziarist. Dînsul pretutindenea a tras brazde adînci, scoţîndu-ne vrafuri de cărţi, reviste, gazete, conferinţe.”
În continuare sunt înşirate toate revistele gazetele, pe care le-a înşirat şi
doamna Maria Berényi. Apoi continuă: „Iar un maldăr de manuscrise aşteaptă
vremuri mai bune ca să sfîrîe în rotativă. În mijlocul acestor preocupări îşi păstoreşte cu rară pricepere şi cu zel şi parohia de aproape un sfert de veac. Prin o
deosebită energie încadrată cu zel şi bunăvoinţă şi-a ridicat satul, la un rang de
frunte între cele mai fruntaşe
Iată un preot activ şi de model, căruia îi închinăm cu drag aceste şire de recunoştinţă”
Cred că aceste rînduri sînt demne de repetat şi azi.
Al doilea articol este cel din revista Biserica şi Şcoala, apărut în anul
1929, la 25 august în Arad, şi care conţine comunicarea ţinută la Conferinţa
preoţilor români ortodocşi din Protopreşbiteriatul Timişoarei, ţinută în Timişoara, la 14 martie 1929. În acea comunicare de la Conferinţa preoţilor,
preoţii Victor Aga şi Mihai Şora au vorbit despre cea mai mare, am putea
spune chiar monumentală, operă enciclopedică al părintelui David Voniga,
care a fost Lexiconul Biblic, Bisericesc şi Teologic în 12 volume, în care au-
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torul a cuprins circa 15–16 mii de articole şi care a rămas în manuscris, iar
după moartea părintelui Voniga s-a prăbuşit, s-a pierdut.
În continuare citez doar cîteva pasaje din întreaga comunicare ca să ne
putem da seama ce muncă a depus David Voniga şi ce păcat că nu s-a tipărit
acel lexicon şi ce-am pierdut toţii prin dispariţia acestei lucrări.
Opera lui David Voniga citez: „Este o bogăţie de idei şi de noţiuni şi este o
materie imensă de cunoştinţe luate din întreg domeniul ştiinţelor biblice, teologice şi de viaţă bisericească din care este formată această operă măreaţă. Douăsprezece volume în folio 80 de manuscript, cuprind circa 15-16 mii de articole
sumare scrise în concept de mîna autorului. E o lucrare, ce trece peste orice
comun şi care ne stoarce admiraţia, atît pentru zelul perseverent al autorului,
cît şi pentru capitalul de muncă şi de energie, depus de autor spre desăvîrşirea
acestei lucrări. Părintele David Voniga, prin Lexiconul său enciclopedic a creat
o operă şi a desăvîrşit o lucrare, pe care în felul acesta, n-o găsim în literatura
noastră bisericească şi naţională şi deci, ceea ce nici Biserica şi nici Naţiunea –
prin aşezămintele lor culturale, n-au creiat iată că ne-a creiat-o şi ne-o dă gata
părintele Voniga. În Lexiconul Biblic, Bisericesc şi Teologic al părintelui Voniga
sunt atîtea materii şi atîtea subiecte, atîtea noţiuni şi atîtea idei, atîtea doctrine,
şi atîtea cunoştinţe, cîte sunt articolele singuratice, prelucrate sumar, independent la înţeles – şi potrivite atît pentru înmulţirea cunoştinţelor celor cu pregătiri
teologice, cît şi pentru orientarea şi ridicarea acelora, cari n-au avut nici prilej
şi nici posibilitatea a se iniţia în cunoştinţele depuse în articolele din Lexicon.
Autorul în circa 15-16 mii de articole sumare ne explică cuvinte, ne tălmăceşte
numiri, ne lămureşte lucruri şi fapte, ne expune evenimente, ne definează noţiuni, ne desfăşoară idei, ne invederează sisteme şi principii, ne interpretează
doctrine şi ne traduce simboale şi tipuri. Cele trei domenii de ştiinţă, din care
şi-a ales autorul bogăţia sa de material, sunt lărgite şi amplificate cu subiecte
şi cu materii luate şi din domeniul religiunilor necreştine, care se pot aduce în
raport ori în vre-o legătură cu materia aparatului. Alăturea de disciplinele teologice şi alăturea de doctrinele religiunei creştine, ne împărtăşeşte cunoştinţe şi
orientări şi asupra sistemelor practicate, ori a doctrinelor profesionale de alte
religiuni. Alăturea de viaţa bisericească şi de morala creştină ne arată organizaţii religioase străine, cu tradiţii particulare şi cu obiceiuri ciudate şi de o concepţie potrivită cu starea culturală şi cu calitatea spirituală a popoarelor, cari le
susţin şi la cari încă n-a pătruns lumina cunoştinţei adevăratului Dumnezei şi
a voinţei sale descoperite.
Nu găsim cuvînt, noţiune sau idee, cuprinse în cadrul disciplinelor teologice, să
nu fie definite, lămurite interpretate şi expuse , dar şi la înţeles, în acest lexicon.
Nu găsim doctrine propuse de Biserică, tălcuite de Sfinţii Părinţi şi confirmate de
Soboare, care să nu fie rezumate în acest operat. Nu este vre-un eveniment, sau
vre-o persoană distinctă în istoria economiei sfinte, şi în cea a Bisericei lui Christos, care să nu fie distinată şi să nu strălucească printre articolele sumare ale
acestui Lexicon enciclopedic. Nu este vre-un act de cult religios, ori vre-un obiect al
actelor sfinte, care să nu fie arătat şi pus la înţelesul cetitorului, atît după origini,
cît şi după însemnătatea şi semnificaţia lor tipică şi simbolică.”
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Omiletica sau studiul oratoriei bisericeşti. Orăştie 1907.
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Familia Voniga prin anii 1910.
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Acea conferinţă preoţească din anul 1929 a avut scopul de a atrage atenţia
statului, bisericii, instituţiilor culturale asupra acestei opere şi totodată de a
cere ajutorul acelora, care puteau să ajute la tipărirea lexiconului. Citez:” Şi
dacă aşezămintele noastre culturale în drept şi cu atribuţii pînă acum nici măcar
nu s-au gîndit la crearea unei asemenea opere române, ca cel puţin acuma, cînd
este deja creată şi cînd ni este dată de-a gata: editarea ei în tipar să fie problema vre-unei colectivităţi în drept şi cu datorie, ori vre-unei instituţii culturale şi
literale din ţară. Căci doar autorul nu este în situaţia de a o putea da în tipar pe
cheltuiala proprie, iar ţinerea ei în manuscript ar fi o indoleanţă regretabilă şi
chiar condamnabilă atît faţă de îmbogăţirea literaturei noastre bisericeşti cu astfel
de opere valoroase, cît şi faţă de ambiţia lăudabilă, de muncă grea şi de jertfele
apreciabile ale autorului.”
În încheiere voi împrumuta ultima propoziţie din această comunicare,
pentru că ea este actuală şi azi, după 74 de ani, citez: „Să anticipăm autorului
sentimentele noastre de admiraţie şi de recunoştinţă pentru inspiraţia şi pentru
munca, precum şi pentru jertfele cu cari ne-a creiat o operă atît de împortantă şi
de atîta valoare.”

In: LUMINA 2003 Revistă socială, culturală şi ştiinţifică a românilor
din Ungaria. Fondată de David Voniga, în 1894. Redactor: Elena Munteanu Csobai. Editura „NOI” Giula 2003. p. 24–27.
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MOISE NICOARĂ ÎN ISTORIOGRAFIA ROMÂNĂ
Alocaţiune rostită cu acazia serbării comemorative „140 de ani de la
moartea lui Moise Nicoară”. organizată de Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria, la 27 noiembrie 2001.
Stimaţi Oaspeţi!
Dragi Colegi!
La 1 octombrie s-au împlinit 140 de ani de la moartea lui Moise Nicoară. Noi românii din Ungaria, azi ne-am întrunit să-l omagiem şi să evocăm
personalitatea lui, el fiind unul dintre cele mai de seamă personalităţi din
trecutul nostru. Moise Nicoară mulţi ani de-a rîndul a fost uitat de patrie, de
neamul pentru care luptase şi pentru care şi-a jertfit viaţa. Cei care sîntem
prezenţi ştim bine că organizarea simpozionului ştiinţific din anul 1995 al
Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria a fost dedicat memoriei
lui Moise Nicoară. A fost prima ocazie cînd românii din Ungaria de azi s-au
întrunit să-l „omagieze şi să-l cunoască mai bine” pe Moise Nicoară, pe acest
român originar din Giula, care a luptat şi a suferit mult pentru cauza românilor.
Pentru a-l cunoaşte şi mai bine, pentru a-l aprecia şi pentru a-l ţine în memoria noastră pregătindu-mă pentru această serbare jubiliară am încercat
să cercetez cum apare Moise Nicoară în istoriografia română cu scopul ca
rezultatul acestei cercetări să fie finalizată într-o expoziţie.

Moise Nicoară în istoriografia
română
Moise Nicoară de la curtea imperială din Rusia şi Constatinopol se
retrage din nou la Bucureşti „spre a-şi
petrece ultimele zile ale vieţii sale pline de suferinţă în linişte, căci din cauza nenumăratelor suferinţe şi-a fostu
perdutu vederea ochiloru, iar în anulu
1861 în 1 octovre, după ce şi-a fostu
redobînditu vederea, a răposatu în Bucureşti.” Cu aceste rînduri se încheie
prima biografie a lui Moise Nicoară
scrisă şi publicată de Iosif Vulcan.
Această biografie scrisă de Iosif Vulcan în Panteonul Român a apărut în
anul 1869 abia la opt ani după moartea lui. Toţi cercetătorii de mai tîrziu

125

în scrierile lor se referă s-au îl citează pe primul biograf al lui Moise Nicoară.
La sfîrşitul secolului în anul 1898 la Sibiu apare Enciclopedia Română de Dr.
C. Diaconovich volumul I. în care la pagine 224 se scrie: „După deschiderea preparandiei (1813) şi după ce la 1822 s-a deschis şi institutul teologic gr-or. român, s-a
format un puternic curent pentru despărţirea ierarhică de sîrbi. În fruntea acestui
curent s-a pus Moise Nicoară, profesori de la preparandie şi alţi inteligenţi, luptînd
cu cele mai mari greutăţi ce se ridicau în contra acestei vechi dorinţe a Românilor
din partea ierarhiei sîrbeşti.” Tot în Enciclopedia Română a lui Diaconovoch în
volumul II. care a apărut tot la Sibiu în anul 1904 la pagina 401–402 apare scurta biografie a lui Moise Nicoară scrisă de Iosif Vulcan în Panteonul Român. Începînd cu a doua jumătate a secolului trecut în presă apar articole biografice,
omagiale, scrieri închinate marelui luptător.
Abia la cinci ani după moartea sa „Familia” de la Oradea, care era în al
doilea an al existenţei sale îi închină primele rînduri, primul omagiu. Tot în
anul apariţiei Panteonului Român în 1869 în, „Românul” de A. Rosetti apar
cîteva rînduri despre el şi rezumatul memoriului la împăratul. Peste un an
în anul 1870 în „Albina” de la Pesta apare articolul cu titlul „Ierarhii şi naţiunea română în suferinţele ei seculare şi martiriul lui Moise Nicoară”, iar al
doilea articol cu titlul: „Pentru istoria naţional bisericească. Deducere biografico-istorică.” Vasile Mangra în calitate de membru al academiei a început o
cercetare a manusriselor lui Moise Nicoară, iar primele rezultate le sintetiză
în articolele publicate în „Tribuna” din Arad în anul 1907–1908”.
Şirul articolelor continuă în „Revista teologică” din Sibiu în 1916 Nr. 9–10
sub titlul „Momente din lupta pentru episcop românesc la Arad” semnalat
de Damaschin Ioanoviciu, iar după terminarea primului război mondial în
săptămînalul din „Biserica şi Şcoala” revista bisericească, şcolară, literară şi
economică apare un serial cu titlul „Zile triste din viaţa lui Moise Nicoară”
semnat tot de Damaschin Ioanoviciu. Biserica Ortodoxă prin revistă – care
pe atunci ajunse în toate comunităţile noastre româneşti a încercat să pună
în lumină viaţa şi lupta lui de pildă vie a patriotului, care a fost un însufleţit
apostol al românismului şi al ortodoxiei naţionale.
Îndemnurile se repetau aproape în fiecare an, sau înaintea fiecărei serbări
jubiliare. Tot în revista „Biserica şi Şcoala” din anul 1921 apare un studiu, care
dă o sinteză din tot ce se publicase pînă atunci semnat de profesorul Ştefan
Pop. În revista „Cultura Creştină” din Blaj anul 1921 de Dr. Iacob Radu apare
un studiu despre „Samuil Vulcan şi biserica neunită” Autorul a scos la iveală
colaborarea ce a existat între Moise Nicoară şi episcopul unit al Orăzii-Mari,
în lupta de emancipare religioasă şi naţională. În anul 1937 în revista „Hotarul” literar-cultural-artistic în luna mai apare numărul festiv pentru comemorarea lui Mosise Nicoară cu ocazia împlinirii 75 de ani de la moartea lui.
În acest număr al revistei găsim două scrieri, prima semnată de Ascaniu
Crişan cu titlul Moise Nicoară în Ţara Românească, a doua de Cornelia Bodea
intitulată Moise Nicoară Crîmpee de autobiografie. Autorii au accentuat şi au
pus în lumină importanţa personalităţii lui Moise Nicoară.
În istoriografia românească abia în anul 1943 apare monumentala mo-
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nografie Moise Nicoară 1784–1861 şi rolul său în lupta pentru emanciparea
naţional religioasă a românilor din Banat şi Crişana de Dr. Cornelia C. Bodea.
Monografia cuprinde muncă de cercetare de mai multe decenii şi s-a folosit
de toate scrierile, şi de articolele apărute pînă atunci în presă sau în volume.
Marea majoritate a articolelor apărute în presă de obicei au fost scrise şi publicate cu ocazia unor serbări comemorative. Pe lîngă aceste scrieri, articole
de presă, autoarea monografiei lui Moise Nicoară s-a folosit şi a cercetat şi
manuscrisele lui Nicoară, care au reprezentat o valoare documentar-istorică
pînă atunci în mare parte necercetate, dar depuse la Academia Română.
Răsfoind monografiile judeţului Arad, diferitele volume de istorie din ultimele decenii m-a surprins faptul că nu am găsit nimic. Eram curioasă ce
s-a publicat despre Moise Nicoară în ultimele decenii. Ceea ce am găsit sînt
doar cîteva studii apărute ca de exemplu Muzeul de istorie al judeţului Caraş-Severin în anul 1994 editează volumul Franţa şi Banatul 1789–1815, în
care apare Pamfletul lui Moise Nicoară, împotriva lui Napoleon cînd autorul
în 1809 a fost numit comisar pentru formarea unui corp de voluntari români
în comitatele Arad, Bichiş, Cenad.
În revista Bistriţei al Muzeului Judeţean Bistriţa Năsăud editată în anul
2000 găsim un studiu semnalat de Cosmin Lucian Seman cu titlul: „Moise Nicoară în Basarabia 1839” Tema studiului este Jurnalul de călătorie al
lui Moise Nicoară păstrat sub formă de manuscris la Biblioteca Academiei
Române numărînd 375 de file. Este o istorie înteresantă şi conţine pentru
perioada februarie-martie 1839 însemnările de călătorie ale acestui personaj
istoric în Basarabia.
Jurnalul de călătorie începe cu două file ce conţin informaţii pentru anul
1816. Apoi manuscrisul continuă cu 1818, prezentînd însemnările zilnice făcute la Viena, Giula, Arad, Lugoj, Mehadia, a călătoriei prin Banat, la Belgrad, Oroviţa, Panciova, Vîrşeţ. Pentru anul 1824 manuscrisul cuprinde filele
37–54. Se observă din jurnal absenţa anilor 1820-1823, cînd Moise Nicoară
datorită acţiunilor întreprinse în slujba neamului românesc, este închis de
două ori de către autorităţile imperiului habsburgic. Filele 54–66 cuprind
însemnări din 1825 luate în Gyula (Jula), Arad, Pojon (Bratislava), iar în
8 martie din Viena. În anul 1826 îl aflăm pe Moise Nicoară în Ţara Românească, apoi în Moldova. Jurnalul se întrerupe pînă în anul 1839, cînd încep
însemnările în Carantina Sculeni şi în Basarabia. Tot în anul 1839 spre sfîrşit
Nicoară ajunge şi la Odesa, anii 1840–49 îi petrece la Constantinopol. Acest
jurnal de călătorie al lui Moise Nicoară conţine multe informaţii referitoare
şi la istoria noastră, la istoria românilor din Bichiş.
Dar trebuie să accentuăm că cea mai vrednică eternizare a memoriei lui
Moise Nicoară îi Revine Corneliei Bodea pentru că monografia intitulată
Moise Nicoară 1784–1861 şi Rolul său în lupta pentru emanciparea naţional
religioasă a românilor din Banat şi Crişana în istoriografia română la aşezat
în locul cuvenit. Toate scrierile, articolele apărute în deceniile următoare,
deci după apariţia monografiei, se referă la această muncă incontestabilă.
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Binenînţeles în acest cadru nu puteam să mă angajez să dau o bibliografie totală. Am încercat să scot în evidenţă doar cele mai importante scrieri,
articole, unica monografie, iar după unele am reuşit să fac şi copii, aşa că rezultatul cercetării mele s-a exteriorizat în mica expoziţie dedicată memoriei
marelui luptător Moise Nicoară, cu cuvintele lui Ascaniu Crişan, cu ajutorul
căreia poate „vom sădi în sufletul generaţiei de azi o scînteie măcar din nepotolitul foc al iubirii de neam, care l-a călăuzit pe Moise Nicoară în toate îndeletnicirile
vieţii sale de zbucium.”
Trebuie să fim mîndri de faptul că şi noi, românii din Ungaria de azi am
contribuit cu puţin măcar ca Moise Nicoară să devină cunoscut între noi, să
fie aşezat la locul cuvenit şi în istoria acestor meleaguri şi în istoriografia maghiară chiar dacă nu cu cele mai potrivite propoziţii de recunoştinţă propuse
şi dorite de noi.
Azi ne-am adunat să comemorăm 140 de ani de la moartea lui Moise Nicoară într-n cadru festiv realizînd această mică expoziţie, care încearcă să reprezinte cum apare lupta, memoria lui în presa şi istoriografia românească.
Pentru viitor scopul nostru, ar putea să devină neapărat introducerea personalităţilor marcante în programele şcolare, iar unul între aceste personalităţi
ar fi Moise Nicoară.

In: LUMINA 2001 Revistă socială, culturală şi ştiinţifică a românilor
din Ungaria. Fondată de David Voniga, în 1894. Redactor: Elena Munteanu Csobai. Giula 2001. p. 6–8.

Diploma de înnobilare a familiei Nicoară, din anul 1627
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COMUNICARE SUSŢINUTĂ CU OCAZIA SIMPOZIONULUI
COMEMORATIV
„GHEORGHE POMUŢ”, ÎN CADRUL ACŢIUNILOR
DEDICATE ÎMPLINIRII 150 DE ANI DE LA REVOLUŢIA
DIN 1948–49, LA GIULA 30 MAI 1998
Date din viaţa şi activitatea lui Gheorghe Pomuţ
Cercetarea istorică a prelucrat în întregime şi foarte
amănunţit istoria evenimentelor revoluţiei şi luptei pentru independenţă din 1848–
49 şi totodată s-au şi publicat
rezultatele cercetării în numeroase volume şi studii. Revoluţia din 1848–49 s-a aflat
şi se află în centrul cercetării
istorice şi totodată în centrul
interesului naţiunii.
Peste 20 de ani de la căderea revoluţiei, în anul 1880 în
oraşul Giula s-a editat istoria
evenimentelor revoluţiei din
judeţul Bichiş cu titlul Békésvármegye 1848–49, scrisă de
Oláh György în două volume.
Generalul George Pomuţ
Aceste volume conţin şi lista
numelor acelora, care au lupata ori ca înrolaţi de comitat, ori ca voluntari,
dar au participat la luptele pentru independenţa naţiunii maghiare. Bine-nţles pe lîngă aceste două volume au apărut mai multe studii, articole referitoare la istoria revoluţiei din judeţul Bichiş pe care n-ar avea rost să le
înşirăm acum. A-şi accentua doar că literatura istorică referitoare la revoluţie
este bogată, dar s-a scris foarte puţin despre rolul minorităţii române în lupta
pentru independenţă, inclusiv despre rolul lui Gheorghe Pomuţ, care în cele
două volume ale lui Oláh György nici nu este amintit. Eu cred că cei care în
ziua aceasta ne-am adunat aici, noi generaţia de azi avem datoria să-l facem
cunoscut pe Gheorghe Pomuţ, să-i apreciem activitatea, să-l sărbătorim şi să-i
păstrăm memoria generaţii de-a rîndul.
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I. Gheorghe Pomuţ român din Giula
Pomuţ s-a născut la 31 mai 1818 în oraşul Giula1, din părinţi români, după
cum reiese din matricola parohiei ortodoxe române din Oraşul Mare Românesc. A fost fiul unui potcovar de pe domeniile contelui Wenckheim József.
Tatăl lui Gheorghe Pomuţ se stinge din viaţă de tînăr. După moarte s-au vîndut animalele, iar din banii abţinuţi au fost daţi la învăţătură cei doi fii ai
lui, Gheorghe şi Constantin. Cel mai mare Constantin, a devenit doctor în
medicină (1815–1883), a fost profesor la Universitatea din Pesta.2 Gheorghe
urmează cursurile facultăţii de drept din Pesta, iar după terminarea cursurilor funcţionează ca procuror regal în capitala Ungariei. În anul 1848, după
izbucnirea revoluţiei maghiare Gheorghe Pomuţ îşi întrerupe activitatea de
avocat. Se duce acasă la Giula ca agitator pentru recrutare în armata honvezilor. A încercat să-i convingă pe români din Giula şi Chitighaz ca să lupte
împotriva asupririi austriece. După cum am amintit anterior,în cele două
volume ale lui Oláh György, Gheorghe Pomuţ nu figurează printre soldaţii şi
ofiţerii din Giula înrolaţi în armată. Totodată ia parte în luptele pentru independenţă în fruntea honvezilor maghiari ajungînd la rangul de locotenent.
Nu se ştie cum, dar ajunge în regiunea Somogy, iar apoi la Komárom, luptînd
în toate bătăliile lui Klapka György. Acesta îl ridică la rangul de căpitan, apoi
a avansat la funcţia de căpitan al poliţiei civile din oraşul Komárom. Ajungînd căpitan de gardă în cetatea din Komárom a fost copistul personal a lui
Újházy László, fostul comite din Sáros, al comisarului din Komárom.3 Cred
că în urma cercetări materialului arhivistic referitor la luptele, bătăliile lui
Klapka György, a bătăliei din Komárom am mai găsi cîteva date referitoare
la biografia lui Gheorghe Pomuţ. După capitularea fortăreţei din Komárom
în faţa lui Haynau deşi acesta garantează honvezilor şi ofiţerilor amnestie,
mulţi nu au încredere şi iau drumul emigraţiei. Nu are încredere în Haynau
nici românul Gheorghe Pomuţ şi se ataşează echipei lui Újházy, care în decembrie 1849 emigrează în America.4

II. Gheorghe Pomuţ emigrant în America
Urmărind biografia lui Pomuţ putem afla că după un relativ scurt timp de
staţionare la New York în anul 1850 prin aprilie mica echipă de emigranţi a
lui Újházy, printre care se afla şi Gheorghe Pomuţ se stabileşte în statul Iowa,
care a fost înfiinţat cam în aceeaşi perioadă.5 Membrii echipei de emigranţi
1

Protocolul botezaţilor. Vol. II. 1814–1834. Oraşul Mare Românesc. Colecţia Bisericii Ortodoxe Române.
2
Maria Berényi, Gyulai románból – magyar honvédtiszt, majd amerikai tábornok. (Mozaikok egy életrajzhoz) Békési Élet 1985 Nr. 3.p 395–398.
3
Kohn Dávid, Az élet alkonyán. Gyula 1937. p. 101–107.
4
I. m: Kohn David.
5
Ács Tivadar, New Buda Bp. 1941. p. 90–93.
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şi-au ocupat pămînt şi au început o nouă viaţă, deloc uşoară în împrejurimile destul de vitrege. Scopul emigranţilor era ca să înfiinţeze o nouă Ungarie
unde cu toţii vor fi liberi, unde să se adune cu toţii în frunte cu Kossuth
Lajos.6 Acest vis al emigranţilor nu s-a realizat. Destrămarea coloniei nu a
putut fi evitată. Din această perioadă a vieţii lui Pomuţ avem cîteva descrieri foarte frumoase, care ne înştiinţează despre calităţile personalităţii lui.
El a fost inima acestui grup, care îi înbărbăta pe acei ce erau dezamăgiţi, îi
ajuta pe acei ce nu mai puteau rezista îcercărilor. Pomuţ a fost un om care
a ştiut să se sacrifice pentru ca ceilalţi să nu se piardă, deşi el a fost dintre
ei cel mai cult, avea o cultură „fină” cum spuneau ceilalţi.7 Gheorghe Pomuţ
trebuia să fie într-adevăr o personalitate cutezătoare, care avea o capacitate
organizatorică excelentă cu care a întemeiat o colonie a emigranţilor sosiţi
din anarhia habsburgică în Lumea Nouă. În timp ce pune eforturi serioase
pentru colonia înfiinţată din Iowa a izbucnit războiul civil din America.

III. Generalul Gheorghe Pomuţ
În războiul civil Gheorghe Pomuţ a luat parte chiar din primele zile cu
gradul de căpitan în regimentul nr. 15 de voluntari, de infanterie din Iowa.8
S-a angajat din nou la luptă, la ceea ce se pricepea, pentru idealurile democratice americane. Războiul civil, cunocut sub denumirea de Războiul de
seccesiune între statele din nord şi cele din sud, a fost provocat de contradicţiile privind abolirea sclavagismului populaţiei de culoare americane. Promotorul abolirii sclaviei a fost Abraham Lincoln 1809–1865 ales preşedinte
după triumful în alegeri al republicanilor, care îi depăşiseră în număr de voturi pe democraţii dezmembraţi în mai multe fracţiuni. După desprinderea a
unsprezece state din Federaţia Statelor Unire ale Americii, care cuprindeau
34 de state, şase din cele izolate de restul tării, s-au constituit intr-o aşa numită Confederaţie Americană, cu capitala la Richmond, Virginia, alegîndu-l
ca preşedinte pe plantatorul Devis Jefferson şi au atacat, la 12 aprilie 1861
complexul de fortificaţii de la Charleston, Carolina de Sud, ceea ce a dus apoi
la declanşarea războiului de seccesiune. În campania dintre armata statelor
aboliţioniste din nord şi a celor sclavagiste din sud, Gheorghe Pomuţ a participat, alături de prima, la luptele decisive date la Shiloh, Corinth, Atlanta
Viksbourg şi Savannach.9 Gheorghe Pomuţ în operaţiile luptelor amintite s-a
remarcat prin bravura sa, a fost un ofiţer plin de curaj, inteligent, cu prezenţă de spirit şi a fost avansat la gradul de maior. Generalul Organ Graham
afirma mai tîrziu despre Pomuţ că „el n-a fost numai un valoros ofiţer, versat în
mod deosebit în toate problemele militare, ci un om înzestrat cu o cultură superi6

Ács Tivadar, Magyarok az Észak-amerikai polgárháborúban 1861–1865. Bp. p. 90–93.
Xantus János levelei Észak-amerikából. Pest 1858.
8
Edmund Vasváry, Lincoln Hungarian Heroes 1861–1865. Washington 1939. p. 140–142.
9
I. m.: Edmund Vasvary.
7
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oară, un gentleman cu maniere distinse.”10 Pomuţ a fos, temporar, comandantul
adjunct al unui întreg corp de armată. La dara de 28 octombrie 1864 a fost
avansat la gradul de locotenent-colonel. În această calitate a luat parte la
asediul şi la cucerirea oraşului fortificat Savannah.
După terminarea războiului la 9 aprilie 1865 Gheorghe Pomuţ se întoarce
la Washington unde a luat parte la marea paradă militară desfăşurată în prezenţa noului preşedinte al Statelor Unite ale Americii, Andrew Johnson, care
îl urmase pe Lincoln. La 19 mai 1866 printr-un decret semnat de preşedintele S.U.A. Gheorghe Pomuţ a fost avansat la gradul de general de brigadă.11
Era cea mai înaltă recunoaştere ce i se putea acorda unui proaspăt cetăţean
american, care şi-a dovedit cu prisosinţă ataşamentul la ideile profund democratice.

IV. Gheorghe Pomuţ diplomat american în Rusia
Recunoaşterea meritelor lui Gheorghe Pomuţ nu s-au limitat la avansarea
lui ca general, care a avut drept rezultat şi acordarea unei pensii de merit. Încă în anul 186612 preşedintele Johnson îl numise în funcţia de consul
general la Petersburg, care era unul dintre cele mai importante şi totodată
dificile posturi diplomatice din a doua jumătate a secolului trecut. Statele
Unite căutau să dezvolte relaţiile politice şi economice cu marile puteri. Nu
ne stau la dispoziţie documente în legătură cu activitatea lui de consul general al americii în Rusia, deşi el a fost menţinut de trei preşedinţi. Misiunea
lui Pomuţ a durat un timp neobişnuit de lung pentru uzanţele diplomatice
şi fluctuaţiile de înalţi funcţionari diplomatici ai epocii. Gheorghe Pomuţ a
fost înlocuit doar în anul 1878. El rămîne în Rusia, nu se întoarce în Statele
Unite ale Americii. şi se stinge din viaţă la Smolensc. A fost înmormîntat în
cimitirul oraşului.13 A rămas o taină nedezlegată dacă a avut sau nu urmaşi
şi ce s-a întîmplat cu bunurile sale. În primele decenii ale secolului nostru
despre ziarele scriau averea lui Pomuţ despre „milioanele lui Pomuţ” chiar şi
conducătorii Partidului Naţional Român din Transilvania au dat mandat avocatului şi specialistului în plobleme financiare lui Aurel Vlad ca să caute ce
s-a întîmplat cu bunurile lui Pomuţ. Însă nu a adus un rezultat convenabil,
nu s-a găsit nici un act prin care Gheorghe Pomuţ să fi instituit pe cineva
moştenitor al averii sale.14

V. Însemnătatea personalităţii lui Gheorghe Pomuţ
Acum cînd se împlinesc 150 de ani de la revoluţia şi lupta pentru independenţă din 1848–49 trebuie să fim mîndri şi totodată avem şi datoria a
10

Ioan Isaiu, Un giulan generalul Gheorghe Pomuţ. Foaia Nostră. 1974. Nr. 1–4.
I. m. Edmund Vasváry.
12
I. m. Edmund Vasváry.
13
I. m. Edmund Vasváry.
14
I. m. Ioan Isaiu.
11
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Scrisoarea lui George Pomuţ din St. Petersburg
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Gheorghe Pomuţ a fost avansat la gradul de general de brigadă la 19 mai
1866 printr-un decret semnat de preşedintele Andrew Johnson al Statelor
Unite ale Americii.
136

Apelul regimentului nr. 15 de voluntari, de infanterie din Iowa.
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a-l sărbători pe unul dintre cei mai mari luptători a revoluţiei, pe giulanul
Gheorghe Pomuţ.
Atunci cînd se realizează şi o expoziţie jubilară în judeţul Bichiş, care urmăreşte principalele evenimente naţionale ale revoluţiei şi luptei pentru
independenţă, făcînd şi o scurtă retrospectivă a însemnătăţii acelor evenimente pentru societatea maghiară în care Gheorghe Pomuţ nu figurează,
într-adevăr avem datorii. Avem datoria ca întreaga viaţă, activitate, meritele
marelui luptător, generalul Gheorghe Pomuţ prima dată să intre în circuitul
vieţii ştiinţifice, ca apoi să-l facem cunoscut şi în societatea maghiară.
Gheorghe Pomuţ a fost de origine român ortodox din Giula, unul dintre
cele mai însemnate personalităţi ale culturii noastre române, o personalitate înzestrată cu o cultură superioară, un ofiţer excelent, care luptă pentru
independenţa naţiunii maghiare, pentru idealurile democratice americane.
A fost un bun diplomat, ca consul general al Statelor Unite ale Americii, a
căutat să dezvolte relaţiile politice şi economice dintre marile puteri din a
doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Minoritatea română din Ungaria de azi are sarcina importantă de a-l ridica pe Gheorghe Pomuţ în rîndul celor mai ilustre personalităţi ale istoriei.
Ne revine sarcina importantă de a-l introduce în manualele şcolare la locul
cuvenit fiind o personalitate pe care ne putem baza în păstrarea identităţii
noastre.

In: Lumina ’98. Revistă socială, culturală şi ştiinţifică a românilor
din Ungaria. Fondată de David Voniga, în 1894. Redactor: Elena Munteanu Csobai. Giula 1998. p. 21–24.
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100 DE ANI DE LA MOARTEA LUI IUSTIN POPOVICI
(Bichiş 1839 – Giula 1905)
La 21 decembrie se vor împlini 100
de ani la moartea lui Iustin Popovici.
S-a născut îm anul 1839 într-o familie românească ca fiu al preotului
ortodox Simeon Popovici din Bichiş.
Şcolile1 (Gimnaziul Superior Regal şi
Institutul Teologic) le-a terminat în
oraşul Arad. În ianuarie 1865 a intrat în serviciul oraşului Giula.2 Aici
încă din secolul XVIII-lea, în reprezentanţa oraşului, au luat parte şi românii, alături de germanii colonizaţi
în Giula Germană. Iustin Popovici a
îndeplinit mai multe funcţii în slujba
oraşului. În ultimii ani ai secolului al
XIX-lea, a ajuns notar-prim al oraşului, pe lîngă notarul germanilor.Fiind
bun prieten cu reprezentatnţa maghiarilor şi a germanilor a continuat
vechea tradiţie de bună înţelegere
Popovici Iustin
între populaţia maghiară, română şi
(Bichiş 1839 – Giula 1905)
germană. A fost evidenţiat şi respectat de autorităţi şi de populaţia oraşului.3 Iustin Popovici a îndeplinit funţia
de notar-prim al oraşului peste un deceniu, într-o perioadă cînd activitatea
lui a fost hotărîtoare pentru dezvoltarea oraşului. Cea mai importantă perioadă din activitatea sa a desfăşurat-o în primii cinci ani ai secolului al XX,
pînă în 1905, timp în care la înlocuit pe primarul Dutkay Béla în conducerea
oraşului, împreună cu reprezentanţa acestuia. Ca locţiitor al primarului Dutkay Béla, a luat decizii serioase, care l-au pus la grea încercare, dar care au
fost totodată foarte importante pentru gospodărirea şi dezvoltarea oraşului.
În acestă perioadă s-a construit la Giula tribunalul, direcţia financiară,
liceul şi şcoala civilă de fete. Tot de activitatea lui se leagă construirea pavilonului Göndöcs (azi Muzeul memorial Kohan), clădirea Asociaţiei Teatrale

1

BMK. Békési Gyűjtemény. (Biblioteca Judeţeană. Colecţia Békés). Ziarul Békés 1905.
24 decembrie, p. 6.
2
Dr. Marik Dénes, Justin Popovici. Manuscris. Arhiva Muzeului Munkácy Mihály. 1983.
p. 1–3.
3
BMK. Békési Gyűjtemény. (Biblioteca Judeţeană. Colecţia Békés). Vezi Ziarul Békés
între anii 1887–1906.
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Erkel Ferenc (în anul 1901). Pe lîngă aceastea a avut un rol important şi
în rezolvarea altor probleme de reorganizare a oraşului, precum amenajarea pieţelor Erkel şi Kossuth. Conducătorii corpurilor legislative judeţene au
avut toată încrederea în Iustin Popovici, motiv pentru care, în anul 1902, cu
ocazia alegerilor, la sugestia subprefectului, a fost propus pentru funcţia de
preşedinte al comitetului legislativ. El a început construcţia căii ferate de interes local dintre Giula şi Simonfalva. A contribuit la alcătuirea a mai multor
regulamente ale oraşului, ba chiar la proiectarea noului blazon şi al sigilului.4
Din 1905, pe lîngă funcţia de notar prim, Iustin Popovici a îndeplinit şi
funcţia de primar al oraşului (Dutkay Béla fiind eliberat din această funcţie).
De la începutul carierei sale a ajutat şi a sprijinit şi activitatea culturală a românilor din oraş. Întotdeauna a încercat să le asigure drepturile minoritare.
Împreună cu cîţiva intelectuali români din oraş, cuprinşi de ideea ridicării
neamului, după exemplul înaintaşilor – Moise Nicoară, George Pomuţ şi alţii – au depus eforturi pentru înfiinţarea în 1890, a Corului vocal român din
Giula. „Primul preşedinte al corului a fost el însuşi Iustin Popvici.5 De altfel
toate asociaţiile româneşti din Giula cunosc – între anii 1899–1906, cînd preşedintele corului a fost Iustin Popovici, – un avînt mai mare în activitatea
lor. El le-a încurajat şi le-a ajutat, sprijinindu-le toate acţiunile culturale. În
această perioadă toate acţiunile româneşti funcţionau sub scutul bisricii ortodoxe, fiind, relativ independente şi desfăşurau o activitate de răspîndire
a culturii româneşti. Iustin Popovici a urmărit şi viaţa culturală a celorlalte
comunităţi româneşti din prejurul Giulei, fie ca membru al unor asociaţii
culturale – spre exemplu a fost membru al Asociaţiei arădene pentru cultura
poporului român – fie ca învitat la întrunirile acestor asociaţii.6 O ocazie de
al cunoaşte mai bine pe Iustin Popovici ne este oferită de alegerile de deputaţi pentru Sinodul eparhial arădean, ţinute în cercul electoral al Giulei, la
care el a contribuit cu o anumită sumă pentru gimnaziul român din Brad.7
Pe lîngă acest exemplu am mai putea înşira multe altele, fiindcă la orice eveniment cultural, la seratele literare, la concertele organizate de românii din
Giula, a fost prezent şi, şi în cazul colectelor, a contribuit de fiecare dată cu o
sumă oarecare, numele lui fiind întotdeauna pe listele de donaţii.8 În ultima
perioadă a vieţii lui Iustin Popovici i-au apărut şi cîteva scrieri, articole, încît
trebuie să-l evidenţiem şi ca publicist. În săptămînalul giulan „Békés” iau
4

Dr. Marik Dénes, Justin Popovici. Manuscris. Arhiva Muzeului Munkácy Mihály. 1983.
p. 1–3.
5
Csobai Lászlóné, Román nemzetiségű művelődési egyesületek a Dél-Alföldön. In: Hozzájárulás. Tanulmányok a magyarországi románokról. Állami Gorkij Könyvtár. Bp.
1988. p. 52.
6
Vezi Maria Berényi, Românii din Ungaria de azi în presa română din Transilvania şi
Ungaria secolului al XIX-lea (1821–1918). Documente. Editura NOI. Giula 1989.
7
Vezi Maria Berényi, Românii din Ungaria de azi în presa română din Trnsilvania şi
Ungaria sec olului al XIX-lea (1821–1918).Documente. Editura NOI. Giula 1989. p. 55.
8
Vezi Maria Berényi, Românii din Ungaria de azi în presa română din Transilvania şi
Ungaria secolului al XIX-lea (1821–1918). Documente. Editura NOI. Giula 1989.
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apărut mai multe articole. Spre exemplu în numărul din 25 martie 1894 i-a
apărut un articol comemorativ la moartea lui Kossuth Lajos, în care îi apreciază acestuia meritele incontestabile.9
Iustin Popovici a lucrat mult şi fără întrerupere, încît în necrologul din
revista „Biserica şi Şcoala„ din Arad, au putut fi citite următoarele cuvinte de
laudă: „Iustin Popovici pronotarul şi acum primarul oraşului Giula omul cel
bun, care prin munca sa cinstită şi prin bunătatea nemărginită a inimei lui
s-a ştiut impune chiar şi într-un oraş cum este Giula, bîntuit de toate boalele
sociale între cari cea mai mare oroarea de cultură, cum o dovediră prin întîmpinarea culturei româneşti de astă vară cu bolovani, a încetat dintre cei
vii.”10 Această bunătate nemărginită a fost subliniată şi în necrologut apărut
în ziarul „Békés” din 24 decembrie 1905. Oraşul Giula l-a considerat ca pe
unul dintre cei mai apreciaţi oameni de gardă, în sensul că toată viaţa lui a
muncit în interesul comunităţii, în slujba căreia a activat 41 de ani. Pentru
meritele lui a fost decorat cu medalia Crucea de aur cu coroană. Moare la 21
decembrie 1905 în biroul său de primar, în Giula, datorită unei crize cardiace. Consiliul deputaţilor din oraşul Giula a iniţiat la 23 decembrie, ora 10 o
şedinţă comemorativă, extraordinară. La acestă şedinţă a luat cuvîntul Jantsovits Emil, procurorul oraşului, care a rostit un discurs funebru emoţionant,
iar în procesul verbal al şedinţei au fost incluse, în şase puncte, obligaţiile
consiliului faţă de decedat:
1. Meritele lui să fie enumărate în procesul verbal.
2. Să se trimită o telegramă de condoleanţă văduvei.
3. Să se declare că mortul este al oraşului şi să fie înmormîntat pe contul
oraşului.
4. Pe catafalc să fie aşezată o coroană de flori cu tricolorul oraşului.
5. Participanţii adunări generale să participe la înmormântare
6. În numele oraşului să se tipărească un necrolog.
Iustin Popovici a fost aşezat pe catafalc în biserica ortodoxă din Oraşul
Mare Românesc, unde în numele oraşului, tot procurorul Jantsovits Emil a
rostit un discurs funebru. A fost înmormântat în noul cimitir al bisericii ortodoxe române din Giula Oraşul Mare Românesc.11

In: In: LUMINA 2005 Revistă socială, culturală şi ştiinţifică a românilor din Ungaria. Fondată de David Voniga, în 1894. Redactor: Elena
Munteanu Csobai. Giula 2005. p. 29–31.
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Dr. Marik Dénes, Justin Popovici. Manuscris. Arhiva Muzeului Munkácsy Mihály. 1983.
p. 1–3.
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Vezi Maria Berényi, Românii din Ungaria de azi în presa română din Transilvania şi
Ungaria secolului al XIX-lea (1821–1918). Documente. Editura NOI. Giula 1989. p. 146.
11
BMK. Békési Gyűjtemény. (Biblioteca Judeţeană. Colecţia Békés). Ziarul Békés 1905.
24 decembrie, p. 6.
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COMUNITATEA ROMÂNEASCĂ DIN OTLACA PUSTĂ
Pe baza cercetărilor istorice din Ungaria intreprinse în ultimele două decenii referitoare la românii din judeţele Bichiş, Bihor şi Csongrád putem afirma
că istoricul românilor din cele 18 localităţi unde încă şi azi există cîte un mic
nucleu românesc arată o continuitate începînd din secolul XVII-lea şi pînă în
prezent. Documentele păstrate în arhivele bisericilor ortodoxe atestă că începutul stabilirii românilor pe meleagurile Ungariei de azi aproape coincide
cu anul înfiinţării parohiilor ortodoxe. Cu cîteva excepţii marea majoritate a
parohiilor ortodoxe române s-au înfiinţat în secolul al XVII-lea şi al XVIII-lea.
O excepţie este chiar comunitatea românească din Otlaca Pustă.
Istoricul comunei începe relativ tîrziu. doar din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Este cunoscut faptul că în judeţul Bichiş al doilea val de colonizare a început în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi a durat pînă
la sfîrşitul secolului al XIX-lea. În general în această perioadă a colonizării,
dintr-o aşezare cu o populaţie mai numeroasă, chiar numai la cîţiva kilometri de aşezarea băştinaşă o parte a locuitorilor înfiinţează o nouă localitate.
Atunci cînd dorim să descriem istoricul comunei Otlaca Pustă trebuie să pornim chiar de la denumirea comunei. În secolul al XVIII-lea comuna Otlaca,
(azi Grăniceri şi azi aparţine de România) făcea parte din comitatul Arad. În
anul 1736 Otlaca era între cele mai populate localităţi din judeţul Arad din
punctul de vedere al numărului iobagilor înstăriţi, mai puţin înstăriţi, jeleri,
sau pălmaşi (hospes, subhospes, inqilinus.1 În statistica din anul 1746 comunitatea ortodoxă română din Otlaca avea doi preoţi: pe Pop Petru şi pe Popa
Ioan.2 În decursul secolului al XVIII-lea în general soarta iobagilor era plină
cu neajunsuri de caracter economic, fiindcă aceştea nu puteau produce de
ajuns pentru traiul lor şi pentru împăcarea domnilor. Otlaca (Grăniceri) se
plînge, că nu are terenuri de ajuns, cultivabile, de la domnie, de aceea trebuie să facă învoială de arendă.3 Pentru a arăta importanţa comunei Otlaca
pe baza inventarelor iobăgeşti putem constata că la 1746 în comună în total
erau 93 de „hospes” care aveau: 120 de boi, 142 de vaci, 72 de cai, 71 de junci,
deci de fiecare gospodărie iobăgească (hospes) îi revine mai mult decît o vită.
În următoarele, iată cîţiva dintre cei conscrişi în anul 1746 în Otlaca:
Iobagi (hospes
Drăgan Ghiurca
Rus Pasc
Ungurean Ionuţ
1

Vite ţinute produse
boi vaci junci cai mînzi oi capre porci grîu orz ovăz
6
6
4
3
–
6
7
3
–
4
3
2
–
–
8
3
1
–
8
3
–
4
–
20
8
6
–

Dr. Gheorghe Ciuhandu: Românii din Cîmpia Aradului de acum două veacuri. Editura
autorului. 1940 Diecezana Arad. p. 46-47.
2
Dr. Gheorghe Ciuhandu: Ibidem. p. 82.
3
Dr. Gheorghe Ciuhandu: Ibidem. p. 247
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Ungurean Şerban
Stoian Gheorghe
Serb Costa
Serb Toader
Bodea Ion
Bodea Lasc

6
6
6
6
4
4

3
9
6
5
2
3

–
3
5
6
–
6

4
3
2
4
2
2

–
–
3
–
–

15
25
66
90
30
26

8
6
4
6
4
5

5
2
4
7
2
2

–
–
–
–
–
–

Luînd în considerare conscripţiile din secolul XVIII-lea putem constata, că
comuna Otlaca se află printre localităţile de frontieră, dar cu populaţie absolut românească. Cu referire la comerţul de vite, din monografia judeţului
Arad putem afla că este susţinut mai cu seamă de 19 armeni, 10 bulgari, 9
greci, 8 valahi şi 8 sîrbi.4
În Arhiva judeţului Arad se găsea un tabel în care sînt menţionaţii comercianţi de vite, între care şi greci, specificînduli-se numele, religia, patria,
domiciliul, locurile avute în arandă şi numărul aproximativ al boilor crescuţi
pentru comerţ. Din acest tabel reiese că Ungulan (Ungurean) Toader şi Cserban (Şerban) din Otlaca, arendaşi la Medgyes, deţineau acolo 100 de boi.5
După cum am văzut anterior, comuna Otlaca nu avea terenuri cultivabile
şi chiar din secolul XVIII-lea sînt luate în arendă pamînturile din Medgyes,
care se aflau în imediata vecinătate a comunei.
Istoricul comunei Otlaca Pustă – care azi îi aparţine Ungariei – începe cu
Pustă Medgyes. Statistica eparhială a bisericii ortodoxe române cu privire la
comitatele Cenad, Bichiş şi părţile arădane rămase Ungariei de astăzi aminteşte filialele parohiei Otlaca: Aletea, Lőkösháza, Jánosház şi parohia Pustă
Megheş, care este echivalentul comunei Otlaca Pustă de azi. Numele comunei de azi redă foarte fidel că s-a înfiinţat dintr-o pustă (din Pustă Medgyes)
a comunei Otlaca, azi Grăniceri.

Ştefan Rusu, întemeietorul comunei Otlaca Pustă
Ştefan Rusu (1857–1941) cu supranumele de Părădaica, originar din Otlaca
(azi Grăniceri) a fost un bun negustor. S-a ocupat cu creşterea şi îngrăşarea
animalelor, pe care apoi le vindea la tîrgurile din Arad, Budapesta, Viena.
Acest bun gospodar mulţumită priceperii cu care făcea comerţ, a ajuns la un
venit din ce în ce mai convenabil, astfel agonosind o avere importantă.6 În
memoria sătenilor se păstrează mai multe variante a unei legende care se
referă la o bogăţie pe care Ştefan Rusu ar fi obţinut-o descoperind undeva o
comoară.7 Despre viaţa acestui gospodar român, pe baza documentelor păstrate, se ştie că fiind bun creştin a ţinut mult la religia ortodoxă, la neamul
4

Dr. Márki Sándor: Arad vármegye története, 871. p.
Dr. Ciuhandu, p. 189.
6
O mare parte a informatorilor din comună.
7
Rodica Colta: Otlaca Pustă (manuscris).
5
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românesc. Ştefan Rusu totodată a fost membru al comitetului parohial din
comuna Otlaca (Grăniceri). În protoculul întocmit la şedinţa comitetului parohial ţinută în ziua de 25 mai (6 iunie) 1898 se află următoarele: Comitetul
parohial are sarcina de a decide
„acum în această şedinţă definitivă în privinţa scrisoarei inspectorului regesc
unguresc de şcoale nr. 822 din 1898 şi-n legătură cu acesta şi-n privinţa susţinerei
şcoalei în P. Megheş, ca şcoală confesională, din partea preşedintelui ca obiect
de dezbatere dar se pune în locul prim chestiunea şcoalei din P. Megheş că din
considerarea dătorinţei ce o avem de a ne păstra confesionalitate şcoalelor noatre
precum apoi a răspunderei înaintea lui D-.zeu şi a oamenilor pentru negligarea
dătorinţe cu toate că timpurile sunt grele, căci sunt apăsătoare greomintele cari
au ale suporta credincioşii noştrii, să chibzuim, să ne sfătuim, oare putem să susţinem noi acea şcoală şi să încungiurăm ofertul ce ni-l trimite inspectorul reges
de şcoală atrăgătoriu la evidenţă, dar otrăvitoriu în esenţă! La ecest loc se ridică
membrul comitetului parohial Ştefan Rus el cere a se trece la protocol următoare
dechezăţiune a sa:
Dumnezeu înduratul ma dăruit cu o stare materială bunişoară. Din simţul
meu creştinesc, cu dorinţa fierbinte de a mîntui credincioşii comunei mele Otlaca
de alte sarcini nouă de o parte, de altă parte de a face posibilă realizarea dorinţei fiecăruia din noi, ca şi acei sărmani împrăştiaţi pe răzoarele Pustei numită
Megheş să fie împărtăşiţi de darul lui D-zeu ce-l revarsă asupra omenimei prin
biserică şi şcoală. În considarare că-n Pustă amintită este edificiu coresponzătoriu şi pentru slujbele cele sânte şi pentru instruarea pruncilor – dar din lipsa
nemijloacelor toate acestea pînă acum nu sor putut împlini, – Zic din simţul
meu creştinesc şi inimă curată dones sîntei noatre biserici din Otlaca din pămîntul meu arătoriu aflătoriu în Pustă Megheş un complecs cam de 34 de iugăre cu
drept de proprietate vecinică, ca din venitul acelui pămînt cu alte venite ce sor mai
afla să se susţină acolo preot-învăţătoriu! La cas însă dacă ar pierii românii gr.
orientali din P. Megheş şi aşa n-ar fi pentru cine a mai exista biserică şi şcoală,
acest pămînt sî treacă în posesiunea rudeniilor mele! Condiţionat de acesta dar
voi transcrie acest pămînt în proprietatea bisericii noastre din Otlaca. Comitetul
parohial surprins plăcut de această declaraţiune, pe lîngă mulţumirea sa fierbinte exprimată cu graiul de preotul Georgiu Turic mărinimosului donătoriu Ştefan
Rus, ia la cunoştinţă enunţările lui, rezervînd pe mai tîrziu de a staveri forma şi
modul eternizării numelui lui şi a familiei lui! În legătură Ştefan Rus propune iară
comintetul parohial enunţă ca decis că: În considerarare că cumpărătorii celor
52 de locuri alcătuise în pămîntul de lîngă edificiul capelei- şcoale din P. Megheş
nou observat condiţiile staverite în contractele încheiate cu aşa zisă comisia mixtă de atunci, ba cei mai mulţi cu excepţia alor 2-3 au părăsit acelea locuri, şi de
un şir de ani epitropia bisericească le manipulează, – să se facă demers pe lîngă
veneratul conzistoriu pentru nimicirea a celor contracte, ca apoi locurile acelea
să se dea pe alta cale, în altă formă la oameni, bunăoară pe lîngă o plată anuală
ca arendă 47,50 np din care sumă sar potea mereu-mereu desplăti acel pămînt
de greomintele cu cari sa întabulat Forma de după care să se dea în folosinţă
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oamenilor acestea locuri se va staveri. Din partea comitetului după ce se va şti
rezultatul în urma demersului la Veneratul conzistoriu precum şi după ascultarea
părerilor bărbaţilor mai asperţi în astfel de chestiuni. – Inspectorului regesc în
urmarea donăţiunei să i se mulţumească ofertul!”
Din acest document reiese clar că din pămîntul lui Ştefan Rus s-au împărţit 52 de locuri de casă în imediata apropiere a capelei- şcoală. Într-adevăr la
Oficiul funciar din Mezőkovácsháza, în anul 1968 s-au înregistrat într-o carte
funciară 52 de locuri cu casă. În acest registru se află:

I. Bunurile parohiale,
1. nr. 398. Pămînt arabil
2. nr. 400. Casă, numărul topografic 74 (casa preotului) în partea numit
Csikós dűlőben.
3. nr. 401. Casă, clădiri agricole, grădină în Csikós dülőben

II. Bunurile şcoalei
1. Locul sub numărul 1 a fost cumpărat la 18 august 1912.
2. De la numărul 2 şi pînă la 101 şi încă în plus trei locuri, deci în total 52
de locuri adică grădină şi casă au fost înregistrate din nou într-o carte funciară nouă. În final e menţinut că 51 de locuri au fost donate de Biserica Ortodoxă Română din Pusztaottlaka şi numai unul a fost cumpărat în 18 august
1912. Probabil acest loc a fost cumpărat pentru zidirea bisericii.
În cartea funciară au fost înregistrate cele 52 de locuri cu numărul topografic. Aceste locuri cu timpul au fost moştenite sau cumpărate de noi
proprietari şi numai tîrziu, abia în anul 1974 vicariatul ortodox din Giula a
declarat că biserica e de acord ca aceste locuri să intre definitiv în posesia
acelora care le-au cumpărat, ori le-au moştenit.
La Oficiul funciar din Mezőkovácsháza se află declaraţiile oficiului din
anul 1974 către fiecare locuitor al celor 52 de case în care se scrie că aceste
locuri sînt în posesia Bisericii Ortodoxe Române, se notează de asemeni cine
este proprietarul, de cînd locuişte în casă, cum ajunse acolo şi că această
declaraţie s-a făcut în interesul proprietarilor, casa şi locul respectiv intrînd
definitiv în posesia acestora. În următoarele redăm lista proprietarilor din
anul 1974:
1. Kocsis György 1889
Numele mamei: Honoczán Katalin
Soţia: Zsurusuc 1902
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr: 1
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2. Halmos Jánosné Ile Ilona 1901
Numele mamei: Gróza Anna
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr: 2
3. Barna Tivadarné Szekán Mária 1895
Numele mamei: Vigyikán Katalin
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr: 6
4. Bíró Katalin 1951
Numele mamei: Gróza Katalin
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr: 7
5. Mészáros Péter 1921
Numele mamei: Botás Terézia
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr: 8
6. Botás György 1936
Numele mamei: Mokán Flóra
Soţia: Bodorló Anna
Numele mamei: Vogyikán Ilona
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr: 9
7. Velencei Flóra 1906
Numele mamei: Bogye Flóra
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr: 10
8. Buker Tivadar 1926
Numele mamei: Marosán Anna
Soţia: Dobriczán Mária 1920
Numele mamei Vulkán Anna
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr: 1l
9. ........ György 1925
Numele mamei: Bogye Zsófia
Soţia: Simonka Flóra 1921
Numele mamei: Zsurzsuc Anna
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr: 13
10. Laszk Istvánné Pilán Flóra 1936
Numele mamei: Csobán Flóra
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr: 14
11. Ottlakán Györgyné Okán Erzsébet 1910
Numele mamei: Pilán Flóra
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr: 16
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12. Pilán Demeter 1910
Numele mamei: Bánka Zsófi
Soţia: Kerezsi Ilona 1916
Numele mamei: Buker Mária
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr: 18
13. Greviletye Jánosné Avramucz Anna 1905
Numele mamei: Lupas Flóra
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr: 18
14. Özv. Tolán Györgyné Pilán Flóra 1930
Numele mamei: Okán Anna
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr: 20
15. Vorindán Sándor 1927
Numele mamei: Avramucz Zsófia
Soţia: Botás Flóra 1927
Numele mamei Argyelán Anna
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr: 21
16. Faur Mihályné Rus Erzsébet 1914
Numele mamei Mihu Flóra
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr: 22
17. Sándor Istvánné Gábor Zsófia 1907
Numele mamei Kure Mária
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr: 23
18. Lászk János 1915
Numele mamei Purdi Zsuzsanna
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr: 23
19. Dula István 1904
Numele mamei Purdi Mária
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr: 25
20. Simonka Györgyné Szelezsán Zsófia 1944
Numele mamei: Iova Zsófia
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr: 26
21. Dobricán Miklós 1919
Numele mamei Volkán Anna
Soţia: Simonka Szidónia 1925
Numele mamei: Zsurzsuc AnnaIova Zsófia
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr: 27
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22. Popa Tivadar 1933
Numele mamei: Szántó Zsuzsanna Volkán Anna
Soţia: Trucz Zenóbia 1939
Numele mamei Bodorló Mária
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr: 28
23. Toll György 1920
Numele mamei: Vorindán Mária
Soţia: Mitnach Erzsébet 1922
Numele mamei: BlochTerézia
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr: 29
24. Balta Flóra 1949
Numele mamei: Rus Flóra
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr: 30
25. Palotás Árpádné Dobricán Anna 1954
Numele mamei: Simonka Szidónia
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr: 31
26. Farkas János 1919
Numele mamei Kortilla Mária
Soţia: Balta Anna Mitnach Erzsébet
Numele mamei Kodrean Anna
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr: 32
27. Ottlakán Mózesné Hodor 1895
Numele mamei: Blaj Teodora
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr: 33
30. Zsurzsuc Péter 1910
Numele mamei: Gábor Erzsébet
Soţia: Laászk Mária 1910
Numele mamei: Zsurzsuc Erzsébet
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr: 34
31. Iepure Mihály 1915
Numele mamei: Pilán Anna
Soţia: Botás Anna 1921
Numele mamei: Árgyelán Anna
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr: 35
32. Mészáros Mózes 1911
Numele mamei: Rácz Anna
Soţia: Purdi Lukrécia 1911
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Numele mamei: Guller Anna
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr: 36
33. Vigyikán Mihály 1909
Numele mamei: Bogye Flóra
Soţia: Purdi Zsóka 1905
Numele mamei: Bogye Flóra
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr: 37
34. Ottlakán Mózes 1913
Numele mamei: Hodor Flóra
Soţia: Botás Zsófia 1918
Numele mamei: Pilán Zsófia
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr: 38
35. Gál János 1907
Numele mamei: Lupó Mária
Soţia: Borzán Virág 1909
Numele mamei: Simonka Flóra
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr: 40
36. Tulkán Péterné Purdi Mária
Rózsehegyi Lászlóné Purdi Mária
37. Bocsor Péter 1922
Numele mamei: Ile Ilona
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr: 45
38. Pilán Flóra
Otlaca Pustă, Strada Kossuth nr: 52 59
39. Purdi Mihály 1904
Numele mamei:Guler Anna
Soţia: Dobricán Anna 1909
Numele mamei: Duma Éva
Otlaca Pustă, Strada Dózsa nr: 1.
40. Purdi György 1912
Numele mamei: Ottlakán Zsófia
Otlaca Pustă, Strada Dózsa nr: 2
41. Trucz Mihály 1948
Numele mamei: Bodorló Mária
Soţia: Vorindán Mária 1949
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Numele mamei: Balás Flóra
Otlaca Pustă, Strada Dózsa nr: 3
42. Trucz György 1932
Numele mamei: Vigyikán Flóra
Soţia: Botás Terézia 1937
Numele mamei: Molnár Virág
Otlaca Pustă, Strada Dózsa nr: 4
43, Popa Mihályné Szántó Zsuzsanna 1909
Numele mamei: Sztán Flóra
Popa Mihály 1932
Numele mamei: Szántó Zsuzsanna
Otlaca Pustă, Strada Dózsa nr: 4
44. .............................................
Numele mamei: Mokán Flóra
.................................................
45. Bukur János 1923
Numele mamei: Marosán Anna
Soţia: Mócz Zsófia 1930
Numele mamei: Purdi Flóra
Otlaca Pustă, Strada Dózsa nr: 8
46. .............................................
Numele mamei: Gruja Mária
Otlaca Pustă, Strada Dózsa nr: 9
47. Lászk Péter 1904
Numele mamei: Ottlakán Szidónia
Soţia: Szabó Mária 1909
Numele mamei: Guller Anna
Otlaca Pustă, Strada Dózsa nr: 11
48. Popa Tivadar 1899
Numele mamei: Pilán Flóra
Soţia: Zsurzsuc Zsófia 1899
Numele mamei: Handra Julianna
Otlaca Pustă, Strada Dózsa nr: 12
49. Dobriczán István 1913
Numele mamei: Volkán Anna
Soţia: Botás Mária 1921
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Numele mamei: Pilán Zsófia
Otlaca Pustă, Strada Dózsa nr: 19
50. Pilán Mihályné Hirigye Flóra 1909
Numele mamei: Nadabán Zsófia
Otlaca Pustă, Strada Felszabadulás nr: 11
S-au înregistrat încă două locuri de casă în proprietatea văduvei:
51. Zusra Jánosné Mócz Anna, iar al 52-lea loc de casă a fost cumpărat în
anul 1912 în ziua de 18 august.8
Numele proprietarilor le-am redat aşa cum figurează în documentele originale, în limba maghiară. Această listă atestă că s-a împlinit dorinţa donatorului Ştefan Rusu fiindcă locurile au rămas într-adevăr în posesia bisericii
ortodoxe române pînă în anul 1974.9 Proprietarii au fost români de religie
greco-orientali, după cum atestă şi numele lor. Există cazuri în care numai
unul dintre proprietari adică, sau soţul, sau soţia, este ortodox. Deci din cauza căsătoriilor mixte numai unul dintre membrii familiei moştenitoare este
român. Aceşti proprietari, cu cîteva excepţii au fost a doua, sau chiar a treia generaţie care au moştenit locurile donate de Ştefan Rusu. Urmărind pe
harta comunei10 cele trei străzi unde au locuit aceste familii, străzile Felszabadulás, Kossuth şi Dózsa închid pînă azi un triunghi. O a patra latură este
formată de biserică şi de cimitirul ortodox.

Întemeierea comunităţii bisericeşti
După ce numărul românilor locuitori în Pustă Megheş a crescut treptat, la
sfîrşitul secolului al XIX-lea s-a înfiinţat comunitatea bisericească. Din anul
1898, deci după formarea noii aşezări în Pustă Meghieş, slujbele bisericeşti
au fost săvîrşite în edificiul şcolii confesionale, care şi-a deschis porţile prin
contribuţia lui Ştefan Rusu, care a ridicat un imobil şi a dăruit un complex
cam de 34 iugăre, cu drept de proprietate veşnică, ca din venitul acestui
pămînt, cu alte venite, să se susţină în Pustă Meghieş un preot învăţător.11
Abia în anul 1907 s-a găsit un edificiu potrivit pentru instalarea unei capele, care a eistat pînă la zidirea bisericii din anul 1913. Credincioşii din anul
1898 au fost rînduiţi pustării de grijă preoţilor din Chitighaz, care se deplasau în comuna nou înfiinţată pentru săvîrşirea slujbelor bisericeşti în sala
de clasă a şcoli confesionale. În arhiva parohiei s-a păstrat bugetul întocmit
pentru zidirea bisericii. Aici se scrie că „Tekintetes Rusz István földbirtokos
8

Arhiva Oficiului Funciar din Mezőkovácsháza. 5. számú Telekkönyvi betét Pusztaottlaka
Arhiva Oficiului Funciar din Mezőkovácsháza. 5. számú Telekkönyvi betét Pusztaottlaka
10
Pusztaottlaka térképe: HISZI MAP KFT. – Gyula, Jókai utca 20.
11
Teodor Misaroş: Din istoria comunităţilor bisericeşti ortodoxe române din R. Ungară Bp.
1990. p. 177.
9
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úr elrendelése Kígyós melleti ottlakai pusztán Görög keleti templom ujjontan felépítésére vonatkozva.” Acest document-buget scris în limba maghiară
conţine foarte amănunţit toate lucrările de construcţie a bisericii din Otlaca
Pustă.
Acest buget descrie în opt pagini următoarele:
„1. Muncă de pămînt
2. Muncă de zidar
3. Muncă de dulger
4. Muncă de acoperiş
5. Muncă de tinichigiu
6. Muncă de tîmplar, fierar
7. Alte munci”
Pe ultima pagină se află iscălitura lui Kukla Antal şi al lui Rusu Ştefan cu
datarea în Aletea în anul 1912 januarie 20. şi este ştampilată tot de Kukla
Antal. Acest buget a fost revidiat şi întregit de inginerul Rozvan, în Arad la
7 martie 1912. Acestui buget inginerul Rozvan îi adaugă încă două pagini cu
titlul „Templom belső berendezési szükséglete” în care se descriu lucrările
interiorul biserici: deci tot ceea ce îi aparţine interiorului.
„1. Iconostasul pe baza planului alăturat.
2. Tronul Mariei şi scaunul episcopesc pe baza planului alăturat
3. Proscomedia cu sticlă şi uşă cu două aripi
4. Un dulap pentru curatorul
5. Stranele cu rafturi pentru cărţi
6. Echafaud pentru predică
7. Pictarea icoanelor în ulei de pe iconostaz
8. Pictura tavanului dinaintea iconostasului
9. Peretele pentru masa din altar cu fundamentul potrivit
10. Masa din altar cu echafaud”
După cum am arătat, deci şi acest document atestă că Rusu Ştefan ca donator a comandat bugetul şi el l-a şi iscălit.
În dosul altarului din biserică şi azi putem citi următoarele:
„S-a zidit această biserică pe spesele bunului creştin Ştefan Rusu şi soţia
născ. Zenobia Drăganu locuitori în Otlaca în anul Domnului 1913 (s.n) cînd
era domnitor Măiestatea Sa Împărat şi rege Francisc Iosif I. În dieceză episcop: Ioan I. Papp. Protopop Dr. Dimitrie Barborde Ileni, preot în Otlaca:
Gheorghe Turicu, Iustin Iancu, Romul Mladin, prin zidarul: Anton Kukla şi
Stifler Macsim măsor, ambii de den. Aletea.”
Pe baza cererii credincioşilor din Pustă Megheş, în anul 1913 comunitatea
bisericească din filie s-a transformat în parohie de sine stătătoare, independentă. Şi pentru că din voinţa ctitorului Ştefan Rusu s-au asigurat cele necesare pentru existenţa unui preot, comitetul parohial în luna iunie anul 1913
a publicat un concurs pentru îndeplinirea postului de paroh la parohia din
Pustă Megheş. Concursul a fost cîştigat de Teodor Draia care a slujit în comu-
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nă ca preot-învăţător pînă în anul 1920. Din acel an parohia rămîne vacantă
pînă în anul 1931 cînd Florian Duma este ales preot. El păstoreşte comuna
pînă în anul 1947.

Date demografice ale comunei Otlaca Pustă
După înfiinţarea comunităţii bisericeşti, după zidirea bisericii din anul
1913, numărul credincioşilor din Pustă Meghieş, pe baza conspectului păstrat la parohie este următorul12: „156 bărbaţi, 166 femei copii sub 12, 179 de
fete şi băieţi.”
Preotul Teodor Draia scrie în anul 1914 că el la finele anului 1913 în total
în comună a găsit: 501 de suflete cu 91 de perechi cununate.13
Pe baza protocoalelor – al răposaţilor anii 1913–1964 şi al botazaţilor anii
1913–195114 – românii stabiliţi în Pustă Meghieş au venit din comunele comitatului Arad după cum urmează:
– Sofia Groza, Teodor Ardeu, Gheorghe Moţ, Mihaiu Pilan născuţi în Otlaca
(Găniceri);
– David Cherecheş, Teodor Guleu născuţi în Giula;
– Maria Mişca născută în Aletea;
– Iuliana Stretici născută în Bătania;
– Ioan Guler născut în Brădet;
– Ecaterina Gancea născută în Pilul Mare;
– George Maricu născut în Apaţa;
– Sofia Puşe născută în Socodor;
– Ecaterina Bucur, Maria Stretica născute în Medgyesegyháza;
– Florica Cipsi, Ioan Otlăcan născuţi în Chitighaz;
– Floarea Guler născută în Erdeiş;
– George Morariu născut în Beiuş;
– Alexandra Balta născută în Şiclău;
– Ana Ardelean născută în Zerindeş.
Mai jos redăm „lista sinodului parohial din Otlaca Pustă Meghieş din anul
1917:”
____________________________________________________________________
Numele membrului
ocupaţia
____________________________________________________________________
1, Arpa Florian
2, Ardelean Pavel
3, Botaş Alexă
4, Botaş Dimitrie
5, Botaş Petru
6, Botaş Simion

plugariu
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–

12

Colecţia Biserici Ortodoxe Române din Ungaria. Arhiva Parohiei Otlaca-Pustă.
Colecţia: Ibidem.
14
Colecţia: Ibidem.
13
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7, Botaş Simion
8, Botaş Moisă
9, Baba Teodor
10, Bucur George
11, Bucur Teodor
12, Borzan Michaiu
13, Blidariu Iosif
14, Brad Nicolae
15, Bredean Petru
16, Bodea Găvrilă
17, Budean Dimitrie
18, Costea Moise
19, Chereş George
20, Cherecheş George
21, Clop Nicolae,
22, Cosma George,
23, Copaciu George
24, Copaciu Petru
25, Duma Ioan
26, Dobriţan Nicolae
27, Fogiş Ioan
28, Guler Ioan
29, Groza Moise
30, Giurgiuţ George sen.
31, Giurgiuţ George jun.
32, Gabor Moise
33, Gabor Nicolae
34, Gabor Nicolae
35, Găvrilş Teodor
36, Hărţău Dimitrie
37, Hador Vasilie
38, Hiredea Ioan
39, Iliş Ioan
40, Igna Dimitrie
41, Ilea Dimitrie
42, Moţ Petru
43, Morar George
44, Maier Pavel
45, Maier Ştefan „
46, Maier George
47, Mocan George
48, Misarăş Ioan
49, Murăşan Ioan
50, Mara Ioan
51, Nadrău Ioan

154

–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
plugariu
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–

52, Otlăcan Teodor
53, Otlăcan Teodor
54, Otlăcan Ioan
55, Otlăcan Moise
56, Ocan Andreiu
57, Ocan Teodor
58, Olariu Mihaiu
59, Pilan Moise
60, Pilan Teodor
61, Pilan Michaiu
62, Pilan George
63, Pilan Găvrilă
64, Pilan George Moise
65, Pilan Petru
66, Pilan Ioan Michaiu
67, Popa Teodor
68, Purdi Michaiu sen
69, Purdi Michaiu
70, Purdi George
71, Purdi George Găvrilă
72, Blaga Iosif
73, Sferdian George
74, Sîrbu Ioan
75, Suciu Pavel
76, Şimonca Ioan
77, Stretica George
78, Sălăgian Ioan
79, Plopu Ioan
80, Volenter Ioan
81, Volenter Petru
82, Vorindan Teodor

ploieş
sfătu
plugariu
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
plugariu
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–
–„–

Pe baza acestor liste, care redau numele familiilor şi ocupaţia locuitorilor
putem afirma că marea majoritate a populaţiei o alcătuiau cei care îşi întreţineau familia exclusiv din cultivarea pămîntului.
În protocolul de evidenţă15 al parohiei în Otlaca Pustă s-au înregistrat de-a
lungul anilor următoarele numere de familii:
Anul
1913
1914
1915
15

Familii
47
48
44

Colecţia: Ibidem.
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1916
1917
1918
1919
1920

48
49
52
52
47

figurează. Din anul 1920 şi pînă în 1933 nu s-a înregistrat nimic în protocol. Înregistrarea continuă abia din anul 1933. şi pînă în anul 1955.
Anul
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941

Familii
46
54
53
58
49
73
63
63
65

Trebuie să accentuăm importanţa procesului de creştere al populaţiei din
Otlaca Pustă atunci cînd cunoaştem că în genereal din cauza procesului de
asimilare accelerată numărul românilor scade între cele două războaie mondiale. Această creştere lentă a populaţiei reiese şi din datele protocolului de
botez pînă în anul 1947, care apoi scade din nou.
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Anul
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920

Numărul botezaţilor
13
36
32
27
14
15
34
1

Anul
1930
1931

Numărul botezaţilor
5
15

1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

18
20
19
19
28
14
18
12
7

Anul
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

Numărul botezaţilor
13
11
17
14
11
15
18
6
6
4

Din anul 1947 parohia rămâne din nou vacantă timp de 11 ani. Abia în
anul 1958 a fost ales ca preot Teodor Rocsin, el păstorind comuna pînă în zilele noastre. După 1920 se schimbă treptat componenţa populaţiei din Otlaca
Pustă. În următoarele redăm datele recensămînturilor:
Anul
1930
1941
1949
1960

Nr-ul populaţiei
1327
1258
1461
1507

Români
459
331
135
406

Maghiari
300
411
1307
1001

Slovaci
534
469
18
99

Datele recensămînturilor arată că paralel cu creşterea numărului de maghiari şi slovaci scade numărul românilor, iar din 1949 în mare măsură creşte
numărul maghiarilor şi totodată scade numărul românilor şi al slovacilor.16
16

Magyarország Történeti Statisztikai Helységnévtára 3. Békés megye. MTA és a Központi
Statisztikai Hivatal. 1973.
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Ştefan Rusu şi soţia sa

Necrologul lui Ştefan Rusu
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Mormântul lui Ştefan Rusu
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ÖSSZEFOGLALÁS
A pusztaottlakai román közösség
Csobai Lászlóné

A mai Pusztaottlaka község a XIX. század második felében jött létre egy
másodlagos telepítési folyamat eredményeként. Rusz István földbirtokos a
mai Románia területén lévő Ottlakán született 1857-ben, s a helyi parókia
vezetőségi tagja volt az 1890-es években.A parókián megörzött források kétséget kizáróan bizonyitják, hogy Rusz István a medgyesi pusztán letelepedni
kívánó görögkeleti vallású románok számára 52 házhelyet biztosított, mely
házhelyek 1972-ig a pusztaottlakai görögkeleti egyház tulajdonában voltak.
Rusz István saját költségén, az 1890-es években felépítette a görögkeleti kápolnát, 1913-ban a görögkeleti templomot és iskolát, a helyi lelkész-tanitó
számára pedig földet és járadékot biztosított. Az egyházi iratok között napjainkig megőrzött a felépítendő görögkeleti román templom költségvetése:
„Tekintetes Rusz István földbirtokos úr elrendelése Kígyós melletti ottlakai
pusztán Görög keleti templom ujjonant felépítésére.”
A pusztaottlakai görögkeleti román templom az 1912-ben készült költségvetés szerint épült fel. A falán lévő felirat ma is hirdeti építője Rusz István és
annak felesége Dragán Zenobia, valamint az építő mesteremberek emlékét a
költségvetésben foglalt szöveggel megegyező módon.
A szerző az eddig feltáratlan levéltári források alapján összefoglalja mindazt, a pusztaottlakai román közösség betelepítésével, görögkeleti egyházának alapításával, a templom építésével kapcsolatban megállapítható. Részletesen bemutatja a görögkeleti vallású román kisközösség fejlődésének
demografiáját a parókiai levéltár nyilvántartásai, valamint az országos statisztikai adatok segitségével. Sajnos a levéltári anyag hiányosan őrződött meg
a helyi parókián.Nagyon kevés adatot sikerült felkutatni a helyi román felekezeti iskoláról, mivel a források csupán említik meglétét, működését.
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SUMMARY
The Romanian community in Pusztaottlaka
Elena Csobai

Pusztaottlaka settlement was established int he second half of the 19 th
century as a serult of a secondary colonisation process. István Rusz landowner was born in 1857 in Otlaca in Romania, and he was a leading member of
the local parish int he 1890s. The parochial archives undoubtedly prove that
István Rusz provided 52 building sites for orthodox Romanians who wished
to sttle in Megyes Puszta. The sites werw int he possession of the Orthodox
Church in Pusztaottlaka until 1972. At his private expense István Rusz had
the orthodox chapel built int he 1890s, the church and the school in 1913.
He also grave some land and allowance for the local priest-school master.
The expenditure estimates of the orthodox Romanian church were preserved
int he parochial archives until today:” Esquire István Rusz,s ordering of the
afresh building up an orthodox church in Ottlaka puszta near Kigyós.”
The orthodox Romanian church in Pusztaottlaka was built ont he basis of
the 1912 expenditure. The wall epigraph still praises the memory of István
Rusz and his wife Zenobia Dragán, as wel as that of the master builders in
accordance with the text included int he expenditure estimates.
On the basis of archival sources the author gives a summary of all the facts
that are provable in connection with the settling of the Romanian community in Pusztaottlaka, with the establishment of the orthodox parish and with
the building of the church. She describes in detail the development of this
small orthodox community with the help of the parochial archives and the
national statistical data. Unfortunately, the archival records have been preserved incompletely. Very few data could have been searched about the local Romanian church school, because its existense and functioning are only
briefly mentioned.

In: Annales 2000. Publicaţie a Institutului de Cercetări al
Românilor sin Ungaria. Redactor: Emilia Martin. Giula 2000.
p. 83–102.
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ROMÂNII DIN BICHIŞCIABA
Introducere
În lucrarea de faţă voi încerca să dau un scurt istoric al românilor din Bichişciaba, după reorganizarea judeţului Bichiş, de după izgonira turcilor, începînd cu etapa recolonizării slovacilor, cu migraţiile iobagilor din secolul al
XVIII-lea. Aceasta ar fi perioada cu care putem să începem căutarea sosirii,
sau a existenţei românilor din această aşezare.
1. În prima parte a acestei lucrări voi da un scurt istoric al oraşului de la
1715, pînă la înfiinţarea din 1820 a comunităţii ortodoxe române. În acest
scurt istoric doresc să urmăresc migraţia apoi stabilirea şi colonizarea populaţiei aşezării, dar bine-nţeles din punctul de vedere al sosirii românilor.
2. În a doua parte voi da istoricul propriu-zis al înfiinţării comunităţii ortodoxe române din Bichişciaba, a bisericii, a parohiei, a şcolii.
3. În a treia parte doresc să arat prin ce s-a exteriorizat existenţa românilor
din Bichişciaba, în dezvoltarea socială, politică şi culturală a acestui oraş în
perioada dintre anii 1820–1945.
În descrierea acestora îmi stau la dispoziţie datele istoriografiei maghiare
a înaintaşilor, începînd din secolul trecut, pînă şi rezultatele noilor cercetări
din ultimii zece ani. Bazîndu-mă pe documentele arhaice bisericşti, (pe presa judeţului şi a oraşului în perioada amintită, sau mai bine zis în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea), încerc
să dau o sinteză oarecare a istoricului românimii din Bichişciaba.
Stămoşii românilor din Ungaria de azi s-au stabilit în marea lor majoritate
pe locurile şi în localităţile de azi pe la sfîrşitul secolului al XVII-lea şi în
cursul secolului al XVIII-lea. Însă prezenţa lor în bazinul celor trei Crişuri
poate fi atestată prin documente încă din veacul al XIII-lea. Despre românii
din părţile Crişului Negru, de pe feuda Episcopiei din Oradea sepomeneşte
pentru prima dată în 1294.1 Dar existenţa românilor poate fi urmărită şi în
zonele din Nyírség. În veacurile următoare, mutîndu-se mai cu seamă spre
cîmpie, românii căutau aici condiţii de trai mai bune. Apoi în cursul celor
150 de ani ai ocupaţiei turceşti, pe urma nesfîrşitelor războaie şi lupte duse
în Cîmpia Ungară, o însemnată parte a acestor ţinuturi s-a pustiit, s-a depopulat. Prin urmare, pe la sfîrşitul secolului al XVII-lea şi în tot decursul
secolului al XVIII-lea aceste regiuni au devenit din nou populate, împarte
prin migraţiune internă, ca urmare a revenirii populaţiei băştinaşe de odinioară, precum şi printr-o colonizare direct organizată, a latifundiarilor şi
moşierilor, sau din iniţiativa şi cu sprijinul curţii imperiale. În privinţa sosirii
populaţiei din Bichişciaba trebuie să accentuăm, care au fost acei factori care
au jucat un rol important în alcătuirea componenţei populaţiei stabilite aici
după 1715.
1

Hozzájárulás. Tanulmányok a magyarországi románokról. Állami Gorkij Könyvtár. Tarján G. Gábor: Adalékok a magyarországi románok történetéhez, p. 94.
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I. Revenirea şi stabilirea populaţiei noi venite în Bichişciaba
După primii istoriagrafi care s-au ocupat cu trecutul oraşului, cum a fost
Ágoston János şi Haán Lajos, comuna în anul 1715 a devenit din nou populată. Populaţia băştinaşă revenită se stabilise din nou aici, sau în apropiere. Dat
fiindcă mişcarea migratoare a iobagilor în secolul al XVIII-lea s-a accelerat, a
sosit şi o populaţie nouă, slovaci şi maghiari, nădăjduind pe aceste meleaguri
noi condiţii, ca libertatea cultelor, a ocupării pămîntului şi reducerea servituţiilor iobăgeşti. În urma acestor migraţiuni veniseră şi o nouă populaţie, bine-nţeles în speranţa noilor condiţii amintite, dintre care unii după un scurt
timp au migrat spre alte aşezări, iar alţii au rămas în loc.
În general istoriaografii oraşului, în primul rînd bazîndu-se pe tradiţia orală, vorbesc şi despre existenţa, activitatea a doi „impopulatori” cum a fost Madarász András şi Thuróczy Miklós. Tot de la Haán Lajos putem afla de xistenţa şi activitatea celor trei „impopulatori” slovaci, sub conducerea cărora mai
mulţi slovaci se stabiliseră în Bibichişciaba. Deci după cele mai noi cercetări
putem să spunem că la stabilirea populaţiei înainte de 1718 şi în acest an, au
participat ca „impopulatori” voluntari iobagii Duna, Valent şi Szekerka, iar
după 1720 Thuróczy Miklós (din însărcinarea lui György Harruckern, a proprietarului de atunci), desfăsurîndu-şi activitatea ca „impopulator” oficial.2
În urma noilor cercetări putem să presupunem că au mai fost şi alţi „impopulatori” voluntari, care au adus cu ei şi pe alţii.3 trebuie să menţionăm că
contrar celor scrise de Haán Lajos, reînviorarea comunei Bichişciaba începe
în 1715, iar popularea intensivă în 1718. Pe baza celor 18 familii înscrise în
anul 1717, în total 11 familii au rămas în loc, care pe urmă au luat parte în
viaţa comunei, au participat la înviorarea ei. Cele 11 familii maghiare şi slovace de religie catolică, evanghelică şi reformată pot fi considerate ca prima
grupă a populării comunei, care au participat la reorganizarea ei. A doua grupă a populaţiei comunei o alcătuiesc aceea care între anii 1704–1711 au fugit
din judeţul Nógrád stabilindu-se în Ciaba sau în jurul oraşului în ilegalitate,
încă înaintea reorganizării judeţului din anul 1715. A treia grupă a populării o alcătuiesc acei din recensămîntul camarei din anul 1719. Bineînţeles
aparţinătorii acestei grup pot fi consideraţi numai aceia a căror nume pentru
prima dată figurează pe listă. Iar a patra grupă a populării constă din cei,
care între anii 1718–1722 au pornit în locul lor originar din judeţele Nógrád,
Gömör, Hont. Bineînţeles că şi pe aceea îi considerăm alcătuitori ai acestei
grupe, cate tot între aceşti ani, dar din alte judeţe s-au mutat aici. Originea
anterioară a familiilor este cunoscută numai din cele trei judeţe (Nógrád,
Gömör, Hont).

2

Békéscsaba története. Első kötet a kezdetektől 1848-ig. Szerkesztette: Jankovich Dénes
és Erdmann Gyula. Molnár Ambrus: Csaba újratelepülése, társadalma, gazdasága, önkormányzata 1772-ig. Békéscsaba, 1991, p. 417.
3
Ibidem: p. 421.
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1. Revenind la cele spuse constatăm despre popularea comunei Ciaba că
în această primă etapă a populării intensive, care durează pînă în anul 1723,
213 familii au sosit în localitate.Dintre aceştia 59 de familii au sosit din Nógrád, 34 din judeţele Gömör şi Hont. Sosirea acestor familii se poate dovedi
prin documente. Numărul acelora care s-au pribegit din satele judeţelor Pest,
Heves, şi Csanád-Csongrád sau din alte părţi, nu-i cunoaştem. Se presupune
că numărul celor sosiţi în comună a fost mai mare, însă unii dintre ei după
un timp oarecare şi-au continuat drumul, s-au mutat în alte locuri. După
recensămintele camerale şi pe baza conscripţiilor din diferiţi ani, pe baza
matricolelor, diferitelor confesiuni, ne stau la dispoziţie numele de familie
ale populaţiei din comună din anii respectivi. Doar aproximativ (pe baza
acestora) s-a putut identifica originea şi apartenenţa naţională a familiilor
stabilite în Ciaba. Pe baza acestor noi cercetări constatăm că familiile sosite
în Ciaba în această perioadă a populării, au fost maghiare şi slovace.4
2. În a doua etapă a populării între anii 1723–1724 din nou se accelerează popularea şi totodată migrarea populaţiei. După conscripţia din 1723 în
Ciaba sînt 85 de familii, care plătersc împozit, în acelaşi timp 101 de persoane
s-au mutat din comună în alte părţi. Comparînd numele de familie din conscripţiile anilor 1725; 1727; 1729; 1730 cu numele de familii din matricolele
bisericeşti din anii 1725; 1728; 1730 putem constata că anual 40 de familii noi
s-au stabilit în comună. Dar totodată se ştie că conscripţiile nu sînt complete,
fiindcă numai cei înstătiţi au fost înscrişi şi tocmai din cauza unor scutiri de
sub diferitele impozite unii nu sînt înregistraţi. Punctul culminant al populării a fost în anul 1733, cînd au fost înscrişi 388 de cap de familii contribuabili.
Prin anii 1740 valurile mişcării migratoare din nou ating comuna, care pe
lîngă popularea permanentă a slovacilor evanghelişti, aduc slovaci de altă
religie (catolici), din alte direcţii. În anul 1746 în hotarul Ciabei s-au numărat
41 de persoane slovace de religie erau catolici. Deşi slovacii evanghelişti,
care alcătuiau marea majoritate a populaţiei nu vroiau să-i primească pe cei
noi-veniţi, care erau slovaci de religie catolică, dar pînă la urmă evangheliştii trebuia să se impună fiincă şi autoguvernarea judeţeană şi domnia a luat
apărarea catolicilor. Chiar din cauza primirii vitrege au format un corp aparte
numit „Communitas chatolica”, care era dincolo de „marele şanţ” în partea
de est de biserica ortodoxă de mai tîrziu a comunei. Chiar şi pămîntul de arat
l-au primit aparte în hotarul pustei Szentmiklós şi Kétsoprony. Într-un registru al bisericii evanghelice din Ciaba în anul 1746 s-a înregistrat „că fără de-a
anunaţa birăul nimeni să nu primească în casă om străin fie slovac, ungur,
neamţ ori român, bine-nţeles atunci dacă veneticul aici ar vrea să-şi asigure
domiciliul.”5 Dacă este vorba şi despre români în înregistrarea amintită, se
poate presupune că au fost cazuri cînd au sosit şi români printre slovacii catolici. Dat fiindcă documentele referitoare la popularea comunei, prelucrate
şi aflate pînă în prezent în formă indirectă în documentul citat de mai sus
4
5

Ibidem: Molnár Ambrus. p, 436.
Ibidem: p. 439.
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se referă şi la români, o ipoteză ar fi că printre catolici au sosit şi ortodocşi
în comună. Mai ales că pe la mijlocul secolului al XVIII-lea în apropiere, ca
de exemplu în Chitighaz, Giula comunităţile ortodoxe erau deja întemeiate.
Această ipoteză pare a fi sprijinită de faptul că românii din Ciaba în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea locuiau în comună împrăştiaţi, alcătuind nişte insule în primul rînd între populaţia slovacă de religie catolică. Despre
prezenţa populaţiei ortodoxe din comuna Ciaba avem încă o referire din anul
1744.6

3. Aspecte privitoare la înfiinţarea comunităţii ortodoxe romăne
din Ciaba între anii 1727–1820.
Vorbind despre popularea comunei în această perioadă bineînţeles în primul rînd din punctul de vedere al populaţiei de religie ortodoxă, trebuie să
accentuăm şi sosirea şi existenţa a altor credincioşi cum au fost grecii, iar
mai tîrziu bulgarii grădinari. După cum am arătat, populaţia stabilită, revenită, adusă şi colonizată în comună, era de naţionalitate şi religie diversă.
Moşierul şi autoguvernarea încearcă să elimine orice neînţelegere dintre ei
pentru a asigura braţe de muncă. Ritmul de populare arată o tendinţă mereu crescătoare, localitatea începe să se dezvolte, încît în anul 1744 numărul
locuitorilor să fie de 2740 de suflete,7 iar după recensămîntul din 1773 de
6055 de suflete.8 După diferitele monografii ale judeţului şi a oraşelor este
cunoscut faptul că începînd din primele decenii ale secolului al XVIII-lea şi
în comitatul Bichiş printre popolaţia stabilită aici, mai precis şi în comuna
Ciaba au venit şi greci, sau negustori macedoromâni. Stabiliţi în comună se
ocupau de comerţ cum a fost şi primul din comună în anul 1727.9 Numărul
grecilor şi al macedoromânilor a crescut cu timpul şi fiind de aceaşi religie
cu românii, sau organizat împreună, iar acestora li s-au mai ataşat şi bulgarii aflaţi aici sau veniţi mai tîrziu, despre care nu prea avem date. Pe o listă
a contribuţiilor de impozit din 1775 este introdus numele lui Hadzy între
negustorii greci. În anul 1790 Hadzy Dumitru şi-a cumpărat o casă potrivită
pentru magazin, iar cu cîţiva ani mai tîrziu Dumitru şi Gheorghe plăteau
arendă pentru magaziile folosite de ei.10 Familia Hadzy aparţinea iobagilor cu
lot de casă din a 2-a şi a 3-a clasă a comercianţilor.11 Cea mai considerabilă familiei a negustorilor greci din secolul XIX-lea în Ciaba a fost familia Dombar,
care timp de mai multe decenii a aparţinut sau mai bine spus s-a introdus în
partea conducătoare a societăţii din comună. De la Haán Lajos putem afla

6

Márkus György: Békés vármegye, Budapest, 1936, p. 224.
Haán Lajos: Békés csaba mezőváros hajdanáról és mostani állapotáról. Pest 1886, p. 37.
8
Ibidem: Haán Lajos: Békéscsaba. p. 37.
9
Ibidem: Békéscsaba története. Első kötet a kezdetektől 1848-ig. p. 518.
10
Ibidem: p. 784.
11
Ibidem: p. 785.
7
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că casa notarială şi casa familiei Dombar era în partea dreaptă a pivniţei din
mijlocul comunei şi pe lîngă acestea celelalte erau numai nişte căsuţe ale
ţăranilor. În prăvălia lui Dombar din centrul comunei se găsea zahăr, chiar
cafea şi încă şi nişte haine.12 O altă familie greacă a fost familia Ficiovits
după ocupaţie „vînzător de mirodenii”, despre care vom afla mai multe după
înfiinţarea comunităţii ortodoxe din comună. Aceste familii ale grecilor, sau
macedoromânilor din comună au jucat un rol important în înfiinţarea comunităţii ortodoxe române, fiind de aceaşi religie cu românii stabiliţi aici.

4. Demografia comunei în secolul al XVIII-lea şi în primele
decenii ale secolului al XIX-lea.
Ritmul de populare a comunei după 1745 arată o tendinţă mereu crescătoare. Primii catolici sosiţi în comună (în general slovaci) în anul 1747 au
fost treptat urmaţi de alţii din alte părţi, iar cu timpul populaţia băştinaşă,
slovacii evanghelişti au fost nevoiţi să se împace cu existenţa populaţiei nou
venite. Numărul catolicilor şi al ortodocşilor în secolul al XVIII-lea şi pe la
începutul secolului al XIX-lea a crescut mereu. Elementul dominant în popularea comunei îl alcătuiau deci slovacii, în majoritate evanghelişti, iar o
parte mai mică o alcătuiau catolicii. Numărul ungurilor, care de religie erau
reformaţi, la fel arată o tendinţă crescătoare, dar ungurii cu timpul s-au asimilt cu slovacii, devenind evanghelişti.13 După mai mulţi istorici, românii
s-au stabilit în Ciaba în primele decenii ale secolului al XIX-lea veniţi aici
dinaintea foametei14 din părţile Aradului. Dar în primele două decenii ale
secolului al XIX-lea la fel creşte şi numărul populaţie slovace şi maghiare.
După un recensămînt din comună, în anul 1804 Ciaba avea 12577 de locuitori dintre care:
După confesiuni bărbaţii erau:
– 768
catolici
– 5529
evanghelici
– 74
reformaţi
– 225
(greco orientali) ortodocşi15
În următoarele redăm cum creşte numărul românilor pe baza celor mai
noi statistici publicate.16

12

Haán Lajos naplója. (Bibliotheca Bekesiensis), Békéscsaba, 1971, p. 41.
Ibidem: Békéscsaba története. Első kötet a kezdetektől 1848-ig. p. 527.
14
Haán Lajos: Békés csaba. A város története kezdetektől a XIX. század harmadik harmadáig, Békéscsaba, 1991 p, 134.
15
Békéscsaba története. Első kötet. 1991,… Kováts Zoltán: Népesedési viszonyok, p. 813.
16
Ibidem: p. 813.
13
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Anul
1817
1820
1824
1828
1827*
1828+

Numărul
319
348
376
415
620
637

% populaţiei din comună
3,9%
3,8%
3,4%
3,5%
2,9%
2,9%

1827* Schematizmus venerabilis cleri diocensis Magno-Varadiensis.
1828+ Nagy Ludovikus 1828. 638.
După aceste statistici într-adevăr numărul ortodocşilor treptat creşte în
primele decenii ale secolului al XIX-lea. Nu avem date privitoare la stabilirea
grădinarilor bulgari, nu se ştie precis cînd au sosit în comună, în ce împrejurări, sau cu ce ocazie s-au stabilit în Ciaba.

II. Înfiinţarea comunităţii ortodoxe române din Bichişciaba
Văzînd procesul creşterii credincioşilor ortodocşi din Ciaba, iar ei avînd
încredere în puterea lor proprie, în anul 182017 grecii, macedoromânii şi românii îşi înfiinţează comunitatea lor ortodoxă. După Haán Lajos comunitatea ortodoxă s-a înfiinţat în jurul anului 1821, această dată este acceptată
şi de istoricii de azi. Dar bineînţeles că părintele evanghelist Haán Lajos
descrie Ciaba din punctul de vedere al lui, al bisericii şi al slovacilor evanghelişti. Acei credincioşi ortodocşi relati puţini la număr, după cum scrie el
înafară de vreo „un-doi mai înstăriţi” au fost zileri săraci şi păstori, care nu
mai înţelegeau româneşte.18 Credincioşii înfiinţindu-şi comunitatea şi neavînd biserică se întruneau la casele particulare, unde se săvîşeau şi sfintele
slujbe, la început cu conducerea preotului din Bichiş, mai apoi cu a celui din
Chitighaz.19 Primul preot al comunităţii din Ciaba a fost Andrei Maki, care
a păstorit comunitatea pînă în anul 1831 pe care l-a urmat Ioan Petrovici.20
Despre activitatea acestor doi preoţi în arhiva parohiei pînă în prezent nu
s-a găsit nimic din care am putea afla măcar cîteva referi. Credincioşii din
Ciaba în anul 1822 înaintează o cerere către domnie să li se asigure un lot
17

Teodor Misaroş: Din istoria comunităţilor ortodoxe române din R. Ungară, Budapesta, p.
60. Békéscsaba történelmi és kulturális. Szerkesztette: Dr. Kornis Géza. Bottó György: A
görögkeleti egyház története, Békéscsaba, 1930, p. 235.
18
Haán Lajos: Békés csaba. A város története kezdetektől a XIX. század harmadik harmadáig, Békéscsaba, 1991. p, 99.
19
Teodor Misaroş: Din... p. 64.
20
Ibidem: Teodor Misaroş. p. 64. Haán Lajos: Békés csaba. A város története kezdetektől a XIX. század harmadik harmadáig, Békéscsaba, 1991 p, 99. Békéscsaba története.
Erdmann Gyula. Békéscsaba, 1991, p. 527.
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de pământ pentru biserică, şcoală şi popă.21 În anul 1833 primesc acel fond22
după care Alexandru Ficiovits, epitropul comunităţii ortodoxe, despre care
Haán scrie că este un grec „vînzător de mirodenii”, împreună cu părintele Nicolae Oşorhan, obţin aprobarea guvernului pentru a putea face colectă. După
Haán Lajos acei doi credincioşi însufleţiţi cutreieră Viena, Triestul, Florenţa
şi Ţata Croaţilor să adune dăruirile credincioşilor de peste hotare şi din ţară,
cerînd ajutor atît de la biserici, chiar şi de la alte confesiuni, precum şi de la
credincioşii ortodocşi din localitate. Din dăruirile de peste tot anul în 1837,
în luna lui Sf. Nicolae se termină construirea bisericii23 de cărămidă, turla şi
edificiul acoperit cu sindrilă, în timpul preotului Nicolae Oşorhan. Epitropii
au fost Andrei Dombar şi Alexandru Ficiovits. Zidarul a fost Iosif Czigler, iar
dulgherul Iosif Papp.24 În acest timp episcopul Aradului într-adevăr este Gerasim Raţiu, la care se referă şi documentul din globul bisericii, dar numai
se presupune că tîrnosirea bisericii a fost săvîrşită de el.25 Arhiva comunităţii
păstrează inventarele bisericii în care s-a introdus toată averea, recuzitele
bisericeşti şi ale şcoalei. Primul inventar este datat din anul 1849, al doile
din 1889 cu o precizitate uimitoare, conţine toate amănuntele şi este scris
în limba română. Din aceste inventare putem să ne informăm despre starea
economică a bisericii şi a şcolii, dar oferă şi multe amănunte în legătură cu
comunitatea din Ciaba la care voi mai reveni. Pe baza inventarului din anul
1858, comunitatea are un cimitir pe o întindere de 27 de iugăre de pămînt
donat din partea domniei din Ciaba, 10 iugăre donate din partea antistiei şi
a mai primit încă două iugăre pentru a-l folosi. Clopotul bisericii este donat
de Alexandru Ficiovits, încă în anul 1832. Pe lîngă el printre donatori se află
Nicolits, Gheorghe Muntean din Arad, Nicolae Gyulik comerciant din Bichiş,
soţia lui Andrei Dombar din Ciaba, Gheorghe Rotyiş şi Teodor Zsiga. Alexandru Ficiovits a făcut donaţii în bani, odată 803 florini, mai tîrziu, în 1859, 106
florini, din nou în anul 1862, 180 de florini, cămată 1500 de florini, un tas
de argint 20 de florini, cu o cruce de argint, 6 florini, un potir aurit 20 de florini.26 În inventarul descris în ziua de 1 aprilie 1858 şi care continuă cu 1868
sînt înşirate toate recuzitele bisericii.
După mai mulţi ani în 1878 epitropul Ioan Merczan şi Ioan Banu, membrii
comisiei conform cererii lor, obţin aprobarea oraşului pentru a face din nou
colectă în Ciaba, începînd cu ziua de 23 august şi pînă în luna septembrie
a aceluiaşi an. Printre acei peste 500 de persoane care au dăruit pentru cauza bisericii ortodoxe în grîu, orz, sau bani se află şi credincioşii bisericilor
ortodoxe, catolice şi evangheliste din localitate. Colecta în comună s-a făcut
21

Békéscsaba története. Erdmann Gyula. Békéscsaba,1991, p. 527.
Békéscsaba története. Ibidem. Békéscsaba, 1991, p. 527.
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Békéscsaba története. Erdmann Gyula. Békéscsaba,1991, p. 527.
24
Arhiva Vicariatului Ortodox Român din Giula. Arhiva Bichişciabei. Copie după actul de
întemeiere al bisericii, aşezat în globul turlei.
25
Bottó György: A görögkeleti egyház története, Békéscsaba,1930, p. 235.
26
Arhiva Vicariatului Ortodox Român din Giula. Arhiva Bichişciabei. Vezi inventarele
anilor respectivi.
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ulterior fiindcă biserica s-a terminat de renovat pe dinăuntru şi pe dinafară,
crucea a fost din nou aurită şi turla a fost acoperită cu tablă în 24 martie
1878.27 Trebuie să menţionez că deşi preotul Gheorghe Boteu28 scrie că biserica a fost sfinţită de către Ioan Meţianu, episcopul Aradului fiind însoţit de
Petru Chirilescu din Chişinei Criş, documentul din turla bisericii într-adevăr
îi aminteşte, dar numai ca „guvernatori” ai bisericii înşirîndu-i:
– Arhiepiscop: Roman Miron
– Episcop: Ioan Meţianu
– Protopop: Petru Chirilescu
– Preot al Ciabei: Nicolae Oşorhan şi Dumitru Nica
– Preşedintele comunităţii: Simion Nicolits
– Epitrop: Ioan Merczan şi Gheorghe Şerban
– Membrii comisiei: Iosif Bara, Ioan Orodan, Mihail Zsiga, Ioan Rotyiş,
Ioan Banu, Mihail Şerban,
– Meşterii au fost:
– Tinichigiu: Hegyvári Károly din Giula
– Auriu: Tőkési Sándor din Giula
– Zidar: Dávid Péter din Giula
– Dulgher: Molnár János din Giula
– Tîmplar: Czabarka din Ciaba
– Zugrav: Steines Mór din Ciaba
Lista continuă cu numele membrilor autorităţii din Ciaba. Cu ocazia renovării din 24 martie 1878 (probabil că în această zi s-a terminat, sau eventual
atunci a fost sfinţirea bisericii după renovare, dar în prezent nu se poate
stabili) s-a aşezat în globul turlei un document în care sînt înşiraţi numele
donatorilor (cu suma respectivă, pînă la date de 24 martie 1878), iar documentul a fost semnat de preşedintele Simeon Nicolits.29 Acest document este
datat într-un secol cînd ministrul Cultelor şi al Învăţămîntului din Ungaria,
era Treffort Ágoston, cînd şi statul ungar a donat din fondul cultelor 200 de
florini pentru renovarea bisericii ortodoxe române din Ciaba. Soţia contelui
Weinckheim Frigyes, contesa Krisztina din Kígyós a donat 50 de florini. Mai
multe comunităţi ortodoxe în total au donat din colectă 200 de florini. Printre
donatori sînt încă înşiraţi „rudeniile de credinţă” din Vésztő după nume, de la
domnii Dumitru Popovici, Gheorghe Papp, Ioan Csákli, Dumitru Popovici şi
Ioan Peici, în total 9 florini. Pînă în ziua de 24 martie 1878, deci în total s-au
adunat 459 de florini. După acest document putem presupune că şi în Vésztő
a existat un mic grup de credinţă ortodoxă, dintre care cîţîva şi ei la rîndul
lor au ajutat comunitatea ortodoxă din Ciaba. Victor Popovici între anii 18861918, în timpul preoţiei sale, fiind bun preot, cere şi îngrijeşte credincioşii
avînd grijă ca mica oaste să nu se asimileze în marea majoritate a populaţiei
27

Arhiva Vicariatului Ortodox Român din Giula. Arhiva Bichişciabei. Copie după actul de
renovare al bisericii, aşezat în globul turlei.
28
Bottó György: A görögkeleti egyház története, Békéscsaba,1930, p. 235.
29
Arhiva Vicariatului Ortodox Român din Giula. Arhiva Bichişciabei. Copie după actul,
aşezat în globul turlei.
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slovace. pe la începutul secolului al XX-lea el lupta cu tot efortul contra maghiarizării. Deşi fiind un om de prestigiu, marea majoritate nu tolerează existenţa micii comunităţi ortodoxe, preotul este mereu atacat, eliminat chiar şi
din diferitele asociaţii din loc.30 Preotul încearcă să înfrunte atacurile, nu-şi
lasă turma, iar în anul 1913 aduce bisericii un iconostas din Şiclău, care atuci
deja avea cam o sută de ani, dar era frumos. Biserica cu noul iconostas a fost
sfinţită la 7 septembrie 1913.31 Victor Popovici păstoreşte comunitatea pînă la
moartea sa, a răposat în ziua Rusaliilor din anul 1918. A păstorit comunitatea
într-o perioadă cînd pe lîngă că avea de a înfrunta atacurile contra comunităţii, să şi clădească, să întărească credinţa şi biserica. După el urmează să
fie preot în Ciaba Caius Turic timp de doi ani. Din anul 1920 parohia rămîne
vacantă. Slujbe s-au săvîrşit doar ocazional de acei puţini preoţi ortodocşi
care au mai rămas în epoca interbelică. Comunitatea rămasă fără preot dar
cu sacrificiul credincioşilor din loc biserica se renovează pe dinafară, turla s-a învelit cu tablă galvanizată, şi s-a făcut o nouă cruce aurită. În anul
1928 noua cruce a fost aşezată pe turlă în cadrul sfinţirii acesteia în ziua de
24 iunie 1928, cînd ceremonia a fost săvîrşită de Cornea Simion, preot din
Bătania, de Petru Mişcuţia, preot ortodox din Bichiş, şi de Gheorghe Boteu
dascăl-cantor ortodox din Bichiş. Naşele au fost soţia lui Andrei Bogdanov şi
soţia lui Teodor Otlăcan.32 E interesat faptul că credincioşii, deşi rămaşi fără
preot, într-o perioadă cînd politica e destul de aspră faţă de o comunitate
care diferă de marea majoritate prin limbă şi religie, s-au unit pentru biserică. Merită să-i înşirăm cine au fost acei români care au condus comunitatea
pe atunci. Iată comitetul bisericesc:33
– Preşedinte: Kricsmarik Pál
– Vicepreşedinte: Ottlakán Tódor
– Preşedinte veşnic Orodán János
– Bogdanov András epitrop
– Fehér Mihály epitrop
– Duna Flórián cantor
– Feczenka György membru preşbiterial
– Ilovits János membru preşbiterial
– Karácsony János membru preşbiterial
– Kertes György membru preşbiterial
– Miskó János membru preşbiterial
– Scripák György
– Sztojka Dániei

30

Békés megyei Közlöny. Békés Megyei Könyvtár. 1902 szeptember 4. p. 21.
Arhiva Vicariatului Ortodox Român din Giula. Arhiva Bichişciabei. Evanghelie anul
1817.
32
Arhiva Vicariatului Ortodox Român din Giula. Arhiva Bichişciabei. Copie după actul de
renovare al bisericii, aşezat în globul turlei.
33
Arhiva Vicariatului Ortodox Român din Giula. Arhiva Bichişciabei. Copie după actul de
renovare al bisericii, aşezat în globul turlei.
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– Telep Mihály
– Velo Delko
În lucrarea de faţă nu doresc să fac o analiză amplă a numelor de familie,
în care am putea să arătăm cum s-au schimbat numele de familie ale românilor, de multe ori intenţionat erau maghiarizate, ori din întîmplare, prin
scrierea, sau transcrierea lor fonetică. Dar trebuie să menţionez că toate numele înşirate ale membrilor comitetului bisericesc din Ciaba sînt nume ale
familiilor de religie ortodoxă – aflate şi în recensămîntul de impozit al Bisericii Ortodoxe Române din Ciaba în anul 1878.34 Pe baza recensămîntului de
impozit al Bisericii Ortodoxe Române din Ciaba din anul 1878 redăm numele
de familii, care au plătit impozit pentru biserică:
1. Árgyelán János
2. Özv. Avramucz Jánosné
3. Bajkán Mihály
4. Botó Moisza
5. Balázs András
6. id. Blága János
7. Bogdán András
8. Bodoczi István
9. Bobor Mihály
10. Özv. Biszkup Mária
11. Buben (Guben) József
12. Bányán Tódor
13. Bán János
14. Bara József
15. Bé József
16. Bodonyi János
17. Batyis Pál
18. Batyis János
19. Czirle János
20. Csora Mihály
21. Özv. Csulik Jánosné
22. Csobán János
23. Dániel Pálné
24. Dupcsák András
25. Özv. Fruzsa Mojszáné
26. Fruzsa György
27. Flóra János
28. Flóra István
29. Flóra András
30. Fedor Andáros
34

numărul casei

523

494
218
234

Vandháton
426
728
574
Vasút
555
1275
507
609
279
693
524
239
537
537
598

Arhiva Vicariatului Ortodox Român din Giula. Arhiva Bichişciabei. Recensămîntul de
impozit pe anul 1878.
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31. Feczenka Vazul
32. Gábor János
33. id Gábor András
34. Gagó Andáros
35. Özv. Gábor András
36. Gavris Moiszes
37. Hegedűs János
38. Harasz Vazul
39. HrabovszkiAnna
40. Hamza Jánosné
41. Horbály Mihály
42. Kimpiám Mária és fia
43. Kracsun Pál
44. Karácsonyi János
45. Kricsmarik András
46. Kip Imre
47. Karácsonyi József
48. Kohut Elek
49. Kosztán Tódor
50. Kavocska M György
51. KomárGyörgy
52. Vlastyán Mihály
53. Atyimas Ignác
54. Szálka Tódor
55. Berbekucz Mihály
56. Gurzó Moisza
57. Buntyán Pálné
58. Lulucz Jánosné
59. Lukács Sándor
60. Ifj. Lung Mátyás
61. Lung Péter
62. Liva Tódor
63. Málik Mihály
64. Mácsán András
65. Merczán János
66. Merczán Pál
67. Merczán György
68. Mikula Gyula
69. Megyes János
70. Megyes Mihály
71. Megyes György
72. Mátyás Miklósné
73. Moldován János
74. Molnár Pál
75. Murányi Péter
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774
572
562
774
507
2089
533
498
717

565
565
369

1197

520
260

565
507
569

76. Moldován György
77. Moldován Mihály
78. Madarász József
79. Nikolics Simon
80. Oláh Illés
81. Oltyán Moisza
82. Orodán János
83. ifj. Orodán János
84. Orodán Péter
85. Orodán Szába
86. Ondos György
87. Ondos Mihály
88. Osztács Mihály
89. id. Orosz János /Blága veje
90. Oeosz András
91. Pántye Mihály
92. Pántye János
93. Péter János
94. PappMojsza
95. Purcsi Ignác
96. Purcsi József
97. Purcsi Antal
98. Purcsi Péter
99. Purcsi János
100. Pleva Antalné (vasúti tiszt)
101. Rácz György
102. Rácz János
103. Rotyis Pál
104. Özv. Rácz Mihály
105. Özv. Rotyis Jánosné
106. Rotyis János
107. Özv. Rotár Pál
108. Id. Rotár János
109. Tóth Vaszku
110. Tánczó Mihály
111. Tiltyánszki Mátyás
112. Tiltyánszki Mátyás
113. Telep Vaszilia
114. Stancs Simon
115. Ifj. Szelezsán János (dobozi tanyán)
116. Szuciu Mózes
117. Szemanyik János
118. Szudár János
119. Szelezsán György (Kígyós)
120. Stefán János

507
562
249

663
918

657
705
1467
1467
241
2328
2328
534
555
534
1265
504
529
333
333
410
533

713

524
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121. Sztancs János (Csorvás)
122. Skripák János
123. Sebán Mihály
124. Serbán György
125. Serbán János
126. Seres István
127. Id. Zsiga András
128. Id Zsiga Fehér Mihály
129. Zsiga Ferenc
130. Zsiga Tódor
131. Zsiga Mihély
132. Zsiga Andor
133. Özv. Zsiga Andrásné

572
528
572
553
523
425
252
253
53

Numele familiilor sînt prelucrate cu transcrierea originală, adică sînt aceleaşi cu ale recensămîntului, ba chiar şi explicaţiile alăturate care se referă
la partea aşezării unde se află casa respectivă. Numele au fost înregistrate
cu o scriere caligrafică, care se poate bine descifra. Chiar şi pe baza numerelor de casă putem constata că casele românilor alcătuiesc 4-5 mici insule
în interiorul comunei. Dintre aceste insule cea mai mare o alcătuiesc casele
începînd cu numărul 400 şi pînă şi 500, apoi o altă insulă o alcătuiesc casele
începînd cu numărul 200–300, iar a treia insulă o alcătuiesc casele începînd
cu numărul 700. Dintre cele 134 de familii numai la 71 de nume s-au înregistrat numărul casei. După renovarea bisericii, în anul 1829 postul de preot
a fost ocupat de Gheorghe Boteu, care a păstorit comunitatea pînă în anul
1971. În perioada dintre anii 1920–1945 acei puţini preoţi rămaşi, pentru
cele 17 comunităţi ortodoxe române (doar patru, mai tîrziu cinci preoţi) au
făcut eforturi pentru organizarea parohiilor într-un vicariat ortodox român.
În fruntea acestor strădanii a stat Simeon Cornea, preotul întîi din Bătania.
În aceste strădanii pentru organizarea parohiilor, Ciaba s-a dovedit de mai
multe ori cel mai prielnic loc pentru adunarea credincioşilor.
După al doilea război mondial în anul 1952 preotul ortodox din comunitatea Ciaba îşi enumăra oastea rămasă în credinţa strămoşească şi se adresează
celor 822 de suflete ortodoxe ca cei care au rămas în credinţa lor ortodoxă să
ajute biserica aşa după cum au făcut-o înaintaşii lor începînd din anul 1820.35

35

Arhiva Vicariatului Ortodox Român din Giula. Arhiva Bichişciabei. Scrisoarea preotului
trimisă credincioşilor din Ciaba.
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1. Înfiinţarea şcolii confesionale din Ciaba
Încă la începutul acestui capitol trebuie să menţionez că documentele găsite în arhiva parohiei nu m-au convins că într-adevăr în anul 1837, deci odată cu construirea bisericii s-ar fi construit şi şcoala. În anul 1852 comunitatea
din Ciaba sub conducerea epitropului Alexandru Ficiovits se hotăreşte să
facă colectă, ca din dăruirile adunate să se construiască şcoală. Comunitatea
şi autoguvernarea îl însărcinează pe Alexandru Ficiovits şi îi aprobă învoirea
pentru a face colectă. Primii care au dăruit, care au deschis lista donatorilor
bineînţeles au fost credincioşii comunităţii.36 Colecta a fost încheiată în anul
următor, în 1853 şi pînă atunci în total s-au adunat 247, 56 de bani în argint.
Trebuie să presupunem deci că şcoala s-a construit între anii 1853-1858, deci
după terminarea colectării şi pînă în 1858, pentru că în iventarul întocmit în
ziua de 1 aprilie a acestui an în care s-a introdus „începutul şi continuarea”,
şcoala deja există.37 Comunitatea are pe un lot biserică, parohie şi şcoală,
construite din dăruiri cu colaborarea domnilor Andrei Dombar şi Alexandru
Ficiovits. Comunitatea cumpără două iugăre de pămînt în care Andrei Dombar plantează viţă de vie şi pomi fructiferi. În privinţa şcolii, dacă dorim să
aflăm data construirii, poate că trebuie să acceptăm cele scrise de Haán că
şcoala şi parohia s-au construit cu ceva mai tîrziu decît biserica.38
După renovarea bisericii din anul 1878, comunitatea, cu un mare efort
încearcă să-şi construiască o nouă şcoală cu casă pentru dascăl. Comunitatea
a început să facă din nou colectă. Proprietarii din loc dăruiesc 10 000 de cărămizi, statul dăruieşte 100 de florini, dr. Androviczki Lajos 400 de cărămizi,
Szucsu 200 de florini, biserica evanghelistă din loc 40, Sztojanovics Gyula 20,
Popovici Victor 20, Beliczai István 10 florini şi încă mulţi alţii au contribuit
la construirea şcolii confesionale. După un an şi jumătate s-a constatat că
banii adunaţi sînt puţini pentru construirea unei şcoli la nivelul timpului şi
comunitatea a luat hotărîrea ca fosta parohie să fie transformată în şcoală,
iar pe lotul bisericii să se construiască o nouă casă parohială după cum au şi
procedat. Deşi legea pentru naţionalităţi asigură pentru fiecare naţionalitate
folosirea limbii materne, societatea oraşului, mai ales după 1900, parcă nu
mai poate tolera exiştenţa preotului ortodox din oraş, Victor Popovici, care în
toate şcolile era împuternicit cu predarea religiei ortodoxe (pentru tineretul
de religie ortodoxă) după mai multe atacuri este eliminat din toate şcolile
oraşului.39 Şcoala confesională a funcţionat pînă în anul 1920.

36

Arhiva Vicariatului Ortodox Român din Giula. Arhiva Bichişciabei. Könyvecske a Csabai
Román Oskola felépítésére.
37
Arhiva Vicariatului Ortodox Român din Giula. Arhiva Bichişciabei. Leltár 1858. április
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38
Haán Lajos: Békés csaba 1891. p. 99.
39
Békés megyei Közlöny. Békés Megyei Könyvtár. 1902 október 16, p. 1–2.
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2. Starea economică (a bisericii şi a şcolii) a comunităţii
din Ciaba
După renovarea bisericii din anul 1878, comunitatea din Ciaba posedă o
biserică cu toate obiectele de cult, înzestrată cu toate cele necesare coresponzătoare timpului. Spre exemplu făcînd o asemănare dintre comunitatea
din Chitighaz şi Ciaba pentru anii 1890 putem constata că biserica din Ciaba
ca edificiu este mai mică, dar nu pare a fi cu nimic mai săracă, deşi oastea
credincioşilor era cu mult mai mică. În anul 1891 în Chitighaz s-au înscris în
total 696 de case în care trăiau 3766 de persoane dintre care:
– 2451 de persoane erau români
– 1186 de persoane erau maghiari, iar după religie
– 2467 de persoane erau ortodocşi40
În Ciaba în anul 1857 trăiau în total 26 705 de locuitori, dintre care 624 de
suflete au fost ortodocşi.41 La fel şi şcoala corespunde de cele mai importante
recuzite şcolare care sînt necesare pentru educarea copiilor, ca de exemplu:
– „Şase scaune pentru prunci (probabil prin scaune trebuie să înţelegem
bănci)
– Două laviţe
– O masă neagră
– Trei scaune de şezut
– Două table de lemn negre
– 25 de table pe perete
– 4 icoane
– 2 mape, a Europei şi a Comitatului Bichiş
– o tablă cu măsuri şi un metru
– Un glob
– Un orologiu pe perete.”
Starea economică a bisericii şi a şcolii la finea anului 1889 a fost următoarea (în florini):
„– Biserica cu ce îi aparţine
5 000 de florini
– Edificiul casei parohiale cu şcoala laolaltă
800 de florini
– 15 iugăre de pămînt arător parohial
3 750 de florini
– Edificiul casei învăţătoreşti şi 7 iugăre de pământ 2 000 de florini
– 2 iugăre de vie şi un iugăre de pământ bisericesc
850 de florini
– 2 iugăre de pămînt pentru mormânt
500 de florini
în total ----------------------------------------------------------------- 12 900 de florini
– toate recvizitele bisericeşti
714 de florini
– recvizitele şcolii
56 de florini
în total -----------------------------------------------------------------770 de florini
– Fundaţiunea şcolară
3 000 de florini
Suma totală ------------------------------------------------------------- 16 670 de florini
40

Ardelean Iosif Ioan: Monografia comunei Chitighaz. (Bibliotheca Bekesiensis) 1986., p.
26.
41
Haán Lajos: Békés csaba. 1891, p. 32.

176

– Daroria bisericii
980/ 27 cr
– Deci averea bisericii şi a şcolii a fost de
15 689/ 73 cr.”
Din starea economică a bisericii reiese că comunitatea s-a înstărit după
construirea bisericii, a parohiei şi mai tîrziu a şcolii, întăriţi în credinţa lor
şi-au putut întreţine toate edificiile pe care le-au avut. Dat fiindcă pe la sfîrşitul secolului al XIX-lea au fost în stare să-şi renoveze toate edificiile, comunitatea dispunea de o biserică, parohie şi şcoală după cerinţele epocii, deşi
numărul credincioşilor era relativ mic. În secolul la XX-lea comunitatea din
nou aduce mari eforturi pentru susţinerea bisericii şi a şcolii. Chiar în anii
de după 1920, rămaşi fără preot, în întreaga comunitate există o înclinaţie
extrem de mare spre a se uni în interesul credinţei cu ajutorul căreia în anul
1928 îşi renovează din nou biserica. În următoarele redăm numele preoţilor
Comunităţii Ortodoxe Române din Ciaba:
Andrei Maki
?
– 1831
Ioan Petrovici
1831 – 1835
Nicolae Oşorhan
1835 – 1876
Dimitrie Ghica
1876 – 1886
Victor Popovici
1886 – 1918
Caius Turic
1918 – 1920
A rămas vacantă
1920 – 1929
A fost administrată de
Teodor Rocsin
1971 – 1975
Gheorghe Bekesi
1975 – pînă în prezent.
Şcoala confesională a comunităţii a funcţionat numai după 1837, funcţionarea şi-a început după anul 1852 şi pînă în anul 1920.42
Învăţătorii au fost: Dumitru Bera
Gheorghe Dudulescu
Lazăr Opian
Pavel Boţco
Vasile Corbu
Alexandru Turic
Aurel Moţ
Iustin Mureşean43

III. Existenţa românimii din Bichişciaba între anii 1820–1945
Dacă dorim să arătăm prin ce s-a caracterizat existenţa românimii din
Bichişciaba, trebuie să accentuăm:
1. În ce împrejurări au sosit şi s-au stabilit aici românii?
2. Care au fost acele instituţii cu ajutorul căra s-au putut menţine, dacă
într-adevăr şi-au menţinut existenţa?
42

Szentkereszty Tivadar: Békés vármegye népoktatásának története. Békéscsaba, 1930,
p. 63.
43
Arhiva Vicariatului Ortodox Român din Giula. Arhiva Bichişciabei.
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3. Dacă şi-au menţinut existenţa, atunci în ce măsură au reuşit?
Luînd în şir aceste aspecte în lucrarea de faţă, am văzut care au fost împrejurările în timpul stabilirii lor aici în care trebuia să se încadreze în aşa
fel încît mediul înconjurător să-i primească. Românii stabilindu-se în Ciaba, diferă de marea majoritate a populaţiei prin limbă şi religie, şi totuşi au
reuşit prima dată să-şi înfiinţeze comunitatea ortodoxă, mai apoi biserica,
parohia şi şcoala confesională. Acestea erau instituţiile primordiale prin care
se exterioriza existenţa lor minoritară. Deşi puţini la număr, cu mari eforturi
îşi susţin biserica şi şcoala. Şcoala pînă în anul 1920, iar biserica pînă zilele
nostre la un nivel al timpului, dar bineînţeles atunci cînd credinţa joacă un
rol important în susţinerea comunităţii. Românii din Ciaba chiar de la înfiinţare aduc sacrificii materiale (băneşti), dar totodată sînt sprijiniţi de celelalte
comunităţi ortodoxe române din ţară. Ba chiar sînt sprijiniţi cîteodată şi de
stat, de autoritatea comunei, mai apoi a oraşului, atunci cînd cer ajutorul lor.
Cîteodată sînt sprijiniţi şi de unii mecenaţi ai religiei, credinţei din alte localităţi precum s-a arătat în capitolele anterioare ale lucrării. Dar după toate
acestea putem să spunem că s-au menţinut? Putem să afirmăm că pînă prin
anii 1945 s-au menţinut. Dar atunci cînd se pune întrebarea în ce măsură,
în mod concret prin ce s-au menţinut, răspunsul nu este îmbucurător, e trist
că trebuie să constatăm că populaţia română s-a asimilat cu totul nu numai
prin limbă ce şi prin religie. Urmele comunităţii ortodoxe sînt doar în Arhiva Vicariatului Ortodox din Giula şi doar dintre fostele edificii biserica prin
existenţa ei fizică ne reaminteşte de fosta Comunitate Ortodoxă Română din
Bichişciaba.
Biserica ortodoxă şi şcoala confesională datorită numărului nu prea mare
al credincioşilor, dintre care relativ puţini erau aceia care puteau ajuta biserica şi şcoala prin donaţii. Pe lîngă sprijinul primit biserica şi şcoala nu se
putea angaja în lipsa forţelor şi a puterii materiale cît şi spirituale la dezvoltarea şi răspîndirea unei culturi într-adevăr româneşti. După desfiinţarea şcolii
din anul 1920, biserica nu mai susţine, nu mai poate lua parte în păstrarea
limbii materne. Din 1920 se accelerează asimilarea populaţiei, iar apoi în
urma tendinţei de maghiarizare, ortodocşii au fost siliţi să se asimileze, să se
contopească în marea majoritate a populaţiei.
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ÖSSZEFOGLALÁS
A békéscsabai románok
Csobai Lászlóné számos, a magyarországi románok betelepedésével foglalkozó tanulmányt közölt eddig, jelen tanulmánya a békéscsabai románok
történetét tekinti át. A munka első része az 1715 és 1820 közötti időszakot
öleli át, azaz a helység újbóli betelepítése és az ortodox román egyházközösség megalapítása közötti időszakot. Ebben a periódusban térnek vissza a
török elől elmenekült őslakosok, s egyben – a tudatos betelepítések s a belső
népvándorlás nyomán – új lakosok is érkeznek a városba és környékére, sokan kedvezőbb életfeltételek reményében. A település intenziv betelepítése
1723-ig tartott, de újabb hullámai végigkísérték a 18. századot. Az ortodox
román közösség létrejöttében fontos szerepet játszottak a betelepült görög és
macedoromán családok, de a románság csak a XIX. század első évtizedeiben
jelent meg a mai megyeszékhelyen, elsősorban az éhínség elől menekülve.
Származási helyük Arad és környéke.
A tanulmány második része a békéscsabai ortodox román közösség megalakítását rekonstruálja, azaz az egyházét, a parókiáét és az iskoláét. Az ortodox
közösség minden valószínűség szerint 1821-ben alakult meg, de templomot
csak 1837-bem sikerült építeniük. A további évtizedekben az egyházközség
nem maradhatott volna fenn papjai áldozatos munkája és olykor harcos áldozatvállalása nélkül. A két világháború közötti kisebbségellenes légkörben a
közösség pap nélkül vészelt át nehéz időket. Ugyanakkor Békéscsaba városának jelentős szerep jutott a 17 egyházközséggel, de csupán öt pappal rendelkező hazai románság küzdelmében az önálló egyházi struktúra kialakításáért
– a város adott otthont a kormányzat által nehezményezett közgyűléseknek.
Kutatásai alapján a szerző az 1853 és 1858 közötti időszakra teszi a román
felekezeti iskola megalapítását.
Végezetül Csobai Lászlóné megállapítja, hogy a békéscsabai románok, bár
a telepűlés lakosságának csupán egy töredékét tették ki, mégis megteremtették a kisebbségi lét fontos intézményeit, megalapozva ezzel megmaradásukat a városban. Ebben a folyamatban jeletős szerep jutott az egyháznak, a
parókiának és a felekezeti iskolának.
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SUMMARY
Romanians in Békéscsaba
Mrs László Csobai has already had numerous studies published regarding
the settling in of Romanians in Hungary. This paper reviews the history
of Romanians in Békéscsaba. The first part of the work covers the period
between 1715 and 1820, namely the period between the settling in of the
locality once again and the establishment of the Romanian greek Orthodox
congregation. During the period the original inhanitants, after having fled
from the Turks, retum and, ad the same time – due to conscious efforts of
settling in and intemal migration – new settlers arrive in town and its of
surroudings in hope of much better living conditiond. The intensive stage
of settling int he community lasted till 1723 but new waves of this occurred
thouhout the 18th century. The Greek and Macedo-Romanian settler families have played an important role int he estabilishment of the Orthodox Romanians appeared only int he first decades of the 19th century. They came
from Arad and the region around it, running away above all from starvation.
The second part of the study reconstructs the establishment of the Orthodox
Romanian community in Békéscsaba, namely that of the church, the pasonage, the school. In all likelihood the Orthodox parish was established in 1821
but the building of a church succeeded olly in 183. In the next decades the
congregation could not have survived without the generous work and occasionally militant self-sacrifice of in priests. During the antiminority climate
of the interwar period the congregation managed to live through these difficult times without a priests.
On the other hand, Békéscsaba played an important role in the struggle
of Romanians in Hungary (who had 17 congregations but only 5 priests) for
the estabilshment of independent church structure –it was the town whwre
the general meetings disapproved by the goverment took place. Based on her
research the author believes the establishment of the Romanian denominational school was between 1853 and 1858.
At last Mrs László Csobai points out that Romanians in Békéscsaba –
though making uo only a small partion od the population – have established
the institutions of minority existence, creating the right conditions for their
survival in this town. In this proces the church, the parsonage and hte denominational school all played significant roles.

In: Annales ’96. Publicaţie a Institutului de Cercetări al Românilor
din Ungaria. Redactor: Tiberiu Herdean. Gula, 1996. p. 50–70.
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ROMÂNII DIN CIORVAŞ
I. Pusta din Ciorvaş
Istoriografia maghiară atestă că comuna Ciorvaş a fost înfiinţată pentru
prima dată încă în evul mediu, care a existat pînă la sfîrşitul secolului al
XVI-lea, cînd în anul 1596 se prăbuşeşte cu totul.1 Pînă la înfiinţarea din nou
a comunei (pe la mijlocul secolului al XIX-lea) sub denumirea de Pusta din
Ciorvaş, îi aparţine oraşului Giula. Documentele din arhivă atestă că istoria
Pustei din Ciorvaş se îmbină cu istoria oraşului, dar totatunci îşi are şi istoria
ei aparte din această perioadă a dezvoltării.
De-a lungul celor 150 de care au trecut de la prăbuşirea comunei (din evul
mediu pănă la înfiinţarea celei noi din secolul al XIX-lea) deja se poate urmări şi existenţa românilor în Pusta din Ciorvaş, deci încă înaintea înfiinţării
comunei din anul 1857. Din monografiile comitatului Bichiş putem afla că
în anul 1720 proprietarul comitatului a devenit latifundiarul Harruckern,
căreia îî aparţinea şi Pusta din Ciorvaş. Harruckern, pînă în anul 1745, dă
în arendă pusta din Ciorvaş bulgarului Nicolae Kacsemag.2 După 1745 locuitorii Giulei-Maghiare iau în arendă pămînturile din Pusta Ciorvaş. La sfîrşitul secolului al XVIII-lea, prin moştenire, pusta ajunge în posesia familiei
Wenckheim. Încă în anul 1770 odată cu introducerea urbariului din acel an,
Pusta-Ciorvaş a fost împărţită în două părţi. Prima jumătate a fost luată în
arendă de oraşul Giula, unde se aflau pămînturile iobagilor feudali. Cealaltă
jumătate a rămas pămînt domenial.
Prima jumătate mai tîrziu a luat drumul dezvoltării spre gospodării ţărăneşti, iar a doua spre dezvoltarea gospodăriilor moşiereşti de fermă. Partea
de est a pustei au primit-o iobagii din oraşul Giula. În privinţa oraşului Giula
a avut o mare importanţă că în total 160 de iobagi au primit mai mult pămînt.
Printre acei 160 de iobagi care au primit pămînt în pustă au fost şi români din
Giula-Maghiară şi Giula-Germană. Componenţa de naţionalitate a populaţiei
din Giula este hotărîtoare privind şi componenţa de naţionalitate a populaţiei din Ciorvaş care mai tîrziu înfiinţează comuna Ciorvaş.
Din privinţa pustei avea mare importanţă – din punctul de vedere al dezvoltării de mai tîrziu – că proprietarul ei a devenit oraşul Giula, care apoi a
jucat un rol hotărîtor în înfiinţarea de mai tîrziu a comunei. Cu toate că 160
de iobagi aveau pămînt şi în Pusta din Ciorvaş, o parte din pustă din proprietatea oraşului a pămînturilor erau cultivate de locuitorii din apropiere, din Bichişciaba şi Orosháza. Explicaţie este că iobagii din Giula, care aveau pămînt
în Ciorvaş, din cauza lipsei de animale de jug şi a uneltelor, nu puteau să se
angajeze şi la cultivarea pămîntului domenial. Acestea au fost deci luate în
1
2

Békés vármegye. Szerkesztette: Márkus György. Bp. 1936. p. 317–318.
Nagyközség a viharsarokból. Fejezetek Csorvás rövid történetéből. Szerkesztette: Szabó
István. Bp. 1987., 17. p.
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arendă, de locuitorii maghiari din Orosháza şi de slovaci din Bichişciaba. Pe
baza celor spuse avem deci la îndemînă concluzia că încă în această perioadă
a istoriei pustei din Ciorvaş, pusta a devenit cultivată de maghiari din Giula şi
Orosháza, de români din Giula – Maghiară şi Giula – Germană, de slovaci din
Bichişciaba şi de germani din Giula – Germană. Această concluzie este atestată şi prin conscripţiile de mai tîrziu, cînd unii din aceşti locuitori, sau urmaşii
acestora, după stabilirea lor definitivă în pustă, înfiinţează comuna Ciorvaş.
Această perioadă a istoriei, a vieţii din pustă este foarte interesantă şi din
punctul de vedere al păşunilor comune ale oraşului Giula. Păşunea este împărţită în cinci părţi, aşa-numite raioane. Raioanele era întărite, separate prin
movile. Fiecare raion avea una, sau mai tîrziu mai multe fîntîni cu apă potrivită pentru adăparea animalelor. La început s-a construit şi cîte-o colibă de
pîndar (casa ciosului) cam în apropierea hanului. Acestea sînt înregistrate pe
o hartă a domeniului. Prima descriere a hanului apare în conscripţia oraşului
din Giula din anul 1797. Hanul era centrul pustei, dar totodată era şi centrul
acestor părţi. Tot în această descriere se atestă că hanul deja exista de cinzeci
de ani. Hanul avut un rol important din punctul de vedere al transportului
personal şi al animalelor, care lua direcţia spre Arad, Budapesta şi Viena. De
aici porneau trăsurile comandate de moşierii comitatului spre Budapesta,
sau Viena pentru ai aduce la Giula, sau spre aceste oraşe. Aici aveau cazare
şi călătorii care soseau din direcţia Szarvas, Szentes ca apoi să pornească
spre Arad. Pe baza hărţii amintite din anul 1789 se poate reconstitui întregul
teritoriu al pustei şi viaţa ei care era strict regulată pe raioane, fiecare raion
avînd caracteristicile ei datorită profilului.3
1. Primul raion era pentru cireada oraşului Giula, se găsea în apropierea
hanului, cam la mijlocul pustei cu o fîntînă şi o colibă de pîndar.
2. Al doilea raion se numea „Fűzfási-járás”, care era herghelia oraşului
Giula şi pentru a doua cireadă cu o fîntînă la mijloc.
3. Al treilea raion se numea „Hosszúkúti-járás”, unde erau caii aleşi din
herghelie şi o cireadă angajată, în care erau animalele proprietarilor din
Orosháza cu o colibă de pîndar şi cu un grajd de cai aleşi din herghelia din
Mezőhegyes şi cu o fîntînă. Acest raion era şi un subcentru al pustei.
4. Al patrulea raion se numea „Hajdúvölgyi-Járás”, dar se numea încă şi
„Oláh-gulya-járás”, datorită faptului că mulţi ani de-a rîndul veneau moţii din
localitatea Poiana, din judeţul Braşov cu iezi şi oi, luînd în arendă o jumătate
de raion. Pe cealaltă jumătate a raionului erau primite tot felul de animale
pentru păşunat. Fîntîna şi sălaşul raionului era în partea de sud al pustei.
5. Al cincilea raion se numea „Csorda-járás”, în care erau animalele primite pentru păşunat din împrejurimile pustei cu fîntîna la mijloc.
Pentru organizarea, supravegherea şi conducerea pustei, autoguvernarea
oraşului Giula a ales un primar al pustei, care avea toată răspunderea faţă de
pustă, iar odată pe an trebuia să-şi dea o dare de seamă autoguvernării. Pînă
în anul 1803 pusta din Ciorvaş a avut un primar. Proprietarii din Pusta-Cior3

Harta pustei din Ciorvaş din anul 1789.
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vaş pentru prima dată în acest an se opun autoguvernării, fiindcă după părerea lor cea mai mare parte a venitului din pustă este folosită în interesul
oraşului şi foarte puţin se foloseşte pentru dezvoltarea pustei. Nu au fost de
acord cu plătirea, mai precis cu mărirea impozitului anual. Proprietarii din
Ciorvaş au pretins ca venitul pustei să fie încasat din partea celor trei religii
(adică din partea catolicilor, a ortodocşilor şi a evangheliştilor), să fie ales cîte
un primar şi nu din partea oraşului să se aleagă primarul. Au pretins ca cei
trei primari să încaseze veniturile pustei şi ei apoi acest venit să-l folosească
în interesul acesteia. Aceasta a însemnat că proprietarii din Ciorvaş au aparţinut celor trei confesiuni, printre care şi ortodocşii, sau am putea spune că
şi românii şi-au pretins aceleaşi drepturi cu catolicii şi evangheliştii. Binenînţeles că autoguvernarea oraşului Giula nu a fost de aceeaşi părere cu proprietarii din Ciorvaş, iar pînă la urmă au fost nevoiţi să se mulţumească cu faptul
că şi-au ales trei primari (conform componeneţei de religie a proprietarolor).
Autoguvernarea, conducerea pustei a pus-o în competenţa gazdei (baciului)
din oraş (számadó városgazda). Primarii pustei numai cu învoirea acestuia
puteau să dispună în afacerile pustei. Acest sistem rîmîne pînă în anul 1841,
cînd se introduce din nou funcţia de „puszta-gazda” cum era anterior.
Rapoartele, darea de seamă a primarului din pustă dau foarte multe informaţii despre viaţa pustei. Dat fiind că acesta iarna şi vara cutreiera pusta, iarna pentru supravegherea, întreţinerea animalelor aduse pentru iernat. Avea
grijă nu cumva să se fure animale, sau furaje. Avea datoria de a aproviziona
păstorii cu toate lucrurile de care aveau nevoie. Aveau răspundere pentru
fîntini, ca pusta totdeaună să aibă apă potrivită. Fîntîna era sufletul pustei.
Primăvara trebuia să fie verificate toate fîntînile pentru vară, iar toamna
pentru iernat. Viaţa pustei, conform anotimpului se repeta din an în an cu
puţine schimbări decenii de-a rîndul. În unele cazuri chiar şi lista arendaşilor rămînea neschimbată ani, sau decenii de-a rîndul.
De exemplu, gazda pustei în anul 1797 ridică de la moţul din Poiana cu
numele de „Juan Bussa” şi asociaţii lui după 1560 de oi 390 de forinţi taxă. Cu
cinzeci de ani mai tîrziu, în anul 1852, tot în raionul „Hajdúvölgy”, numit şi
„Oláh-gulya” járás, sau înregistrat 3420 de oi şi 19 cai, care erau al moţilor tot
din Poiana.4 Deşi cercul arendaşilor în multe cazuri rămîne neschimbat ani,
ba chiar decenii de-a rîndul, pusta era periclitată de hoţi în repetate rînduri.
Pentru oraşul Giula Pusta din Ciorvaş din toate punctele de vedere însemna diferite venituri ca şi din fîneţe, blănuri. Cu timpul pe lîngă arendaşii din
Giula al pămîntului domenial al pustei, au apărut şi gazde din Bichişciaba,
mai mulţi funcţionari din comitatul Bichiş, şi mai apoi gazde din Orosháza şi
Szarvas. Într-un interval de 80 de ani pămîntul domenial al pustei în total a
avut peste 57 de arendaşi. Contractul pămîntului luat în arendă trebuia să se
ia în considerare foarte strict din cauză că tot mai mare proporţie a pustei a
devenit pămînt arabil, iar păşunea din ce în ce se micşora.
4

Zalai György: Csorvás puszta kora 1762–1795. Készült a közművelődési Alap támogatásával.
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II. Primii locuitori ai pustei din Ciorvaş
Înfiinţarea comunei Ciorvaş
În următoarele voi încerca să dau o oarecare analiză a conscripţiilor din
arhivă, care se referă la primii proprietari ai pustei, urmaşii cărora apoi au
înfiinţat comuna Ciorvaş. Urbariul Mariei Tereza din anul 1770 a însemnat
o nouă perioadă în istoria pustei din Ciorvaş. O mare parte a iobagilor din
oraşul Giula au devenit iobagi cu moşie, iar mai tîrziu proprietari în hotarul
pustei din Ciorvaş. Conform urbariului, iobagii cu moşie, luînd în posesia
lor pămîntul, aveau dreptul de a-l cultiva după forţele lor, nimeni nu avea
dreptul de a-l prelua din posesia lor şi pămîntul se moştenea. Paralel cu acest
drept, iobagii trebuiau să îndeplinească toate obligaţiile (servituţiile) fixate
în contract. Conscripţia din anul 1762 conţine numele iobagilor din oraşul
Giula, care pe atunci era compus din trei părţi cu denumirile de:
– Magyar Város (Oraşul maghiar)
– Új város (Oraşul nou)
– Oláh Város (Oraşul românesc)
Pe baza acestei conscripţii, au fost conscrişi 312 de iobagi, care în total au
avut 3712 iugăre de pămînt, dintre care circa 90–100 de iobagi au deja pămînt
şi în pusta din Ciorvaş. Printre aceşti iobagi am găsit 12 cu numele de Szilágyi, 5 cu numle de Jouczó, Panta, Rus şi Modruczó. Pe baza cercetărilor de
pînă în prezent se ştie că aceste familii sînt nume de familii româneşti de
religie ortodoxă exestente şi azi în Giula.
Comform urbariului din 1770, în Giula-Maghiară au fost conscrişi 277 de
locuitori, care au primit întotal 134 de parcele cu 7500 iugăre de pămînt, din
care 38 de parcele au fost date în pusta din Ciorvaş. Conscripţia din anul 1795
dă lista nominală a iobagilor împreună cu mărimea pămîntului şi totatunci
conţine şi obligaţiile.5 În total s-au înscris 474 de iobagi cu parcelă, dintre
care 160 au avut parcelă şi în pusta din Ciorvaş. Dintra 160 de nume am
adunat 37, care sînt numele românilor giulani, nume de familii existente şi
azi, care fără excepţie sînt români de religie ortodoxă. Conscripţia Giulei –
Maghiare a iobagilor cu parcelă în Pusta din Ciorvaş în anul 1795:

Argyelán Urszu
Branya Demeter
Branya Ilia
Branya Urszu
Cséfa Paszuly
Dragán Tódor
Gilka Tódor
Gurzó Lázár
5

La Ciorvaş
1/8
1/8
4/8
2/8
2/8
2/8
2/8
1/8

Giula
2/8
4/8
1
7/8
6/8
2/8
4/8
4/8

În total
3/8
5/8
1 és 4/8
1 és 1/8
1
4/8
6/8
5/8

Magyar-Gyula telkes jobbágyai Csorvás pusztán. 1795 OPL, 418. 37, cs. S. facs. No. 183.
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Hosszu Tódor
Hotorán Flóra
Hotorán Jakab
Jouczó Flóra
Jouczó János
Jouczó Péter
Magda Péter
Miskucza Mitru
Mondruczó György
Mondruczó Mihály
Mondruczó Péter
Mondruczó Urszu
Mócz Ilia
Marosány György
Marosány Tódor
Ottlakán Fülöp
Ottlakán György
Ottlakán János
Pántya János
Pomucz Laczkó
Pomucz Mitru
Pomucz Tógyer
Puszuly Ilia
Rusz Mihály
Utza Lup
Vonyiga Mihály
Vladucz György
Czoldán Péter
Fomucza Flóra

4/8
4/8
2/8
2/8
3/8
6/8
2/8
4/8
4/8
4/8
2/8
4/8
2/8
2/8
3/8
2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
4/8
1/8
2/8
2/8
1/8
2/8
18
1/8

6/8
6/8
4/8
6/8
4/8
4/8
4/8
1
6/8
1
4/8
1 és 1/8
4/8
6/8
4/8
3/8
4/8
2/8
4/8
6/8
4/8
6/8
5/8
4/8
4/8
2/8
2/8
28
4/8

1 és 2/8
1 és 2/8
6/8
1
7/8
1 és 2/8
6/8
1 és 4/8
1 és 2/8
1 és 4/8
6/8
1 és 5/8
6/8
1
7/8
5/8
6/8
4/8
6/8
1
6/8
1és 2/8
4/8
6/8
6/8
3/8
4/8
38
5/8

Dintre 160 de nume am adunat 37 de nume de familii, care fără să dau
o analiză a numelor, sînt numele de familii ale românilor din Giula, nume
de familii româneşti existente şi azi, doar cu cîteva excepţii. Am mai adunat
cîteva nume de famili despre care nu a-şi putea afirma că într-adevăr sînt
români dar şi la acestea avem la îndemînă cîteva argumente. Prima dată voi
înşira numele la care putem să dăm cîteva argumente, care poate nu sînt
suficiente, dar pe baza acestora putem să facem cercetări ulterioare:
Berbekucz Gábor
Berbekucz Laczkó
Fruzsa János
Grossan Pamilia
Karapats Demeter
Oláh Pap György
Szikora Ilia
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2/8
4/8
2/8
3/8
2
2/8
2 és 2/8

7/8
1
3/8
1
4/8
4/8
1 és 2/8

1 és 1/8
1 és 4/8
5/8
1 és 3/8
2 és 4/8
6/9
2 és 4/8

Szilágyi János
Méhes Ilia
Plása János
Plása Miklós

2/8
1/8
28
28

4/8
2/8
6/8
48

6/8
3/8
1
6/8

Dintre toţi iobagii români care aveau pămînt şi în Ciorvaş, unul singur cu
numele de Jouczó (este vorba de familia Jevuczó) a avut mai mult pămînt în
Ciorvaş decît în Giula. În general pămîntul primit în Ciorvaş era mai puţin,
decît pe care îl avea în Giula. Ceilalţi (36 de famili) aveau numai cu ceva mai
puţin sau cam tot atît, adică mărimea pămîntului era la fel în ambele hotare.
Luînd în considerare mărimea sesiilor (a pămîntului), am putea spune că
familiile:
„Branya Urszu
Cséfa Paszkuly
Jouczó Flóra
Hotorán Flóra
Miskucza Mitru
Mondruczó Urszu
Marosány György
Pomucz Laczkó
Pomucz Tógyer” au avut mai mult pămînt. Analizînd mărimea pămînturilor am constatat că dintre toţi: Karapáts Demeter, Kis János, Sebestyén
Mátyás, Szikora Márton (este unul cu numele de Ilia), Pápista Szilágyi István
au avut avut mai mult pămînt, doar cu puţin, decît cele zece famili româneşti
înşirate anterior. Pămînturile din Pusta Ciorvaş erau la o distanţă de 25-35
de km de oraşul Giula. Pentru cultivarea pămîntului şi îngrijirea animalelor,
proprietarii din pustă nu puteau să înfrunte această distanţă zilnic. Datorită faptului că şi pămîntul şi îngrijirea animalelor necesita zilnic prezenţa
omului, oamenii au început să-şi construiască grajduri, sălaşe provizorii, mai
apoi sălaşe pentru anul întreg. Pe la sfîrşitul secolului al XVIII-lea hotarele
erau împînzite cu sălaşele oamenilor. După incendiul din anul 1801, cînd
în Giula-Maghiară au ars 488 de case cu tot imobilul, iar în Giula-Germană
116 case, mulţi locuitori care au avut posibilitate s-au dus cu întraga familie
la sălaşele existente în pusta din Ciorvaş. După acest incendiu construirea
sălaşelor – deşi era interzis – a luat un avînt şi mai mare decît pînă atunci.
Paralel cu construirea sălaşelor s-au dezvoltat treptat şi gospodăriile de fermă
a moşierilor, care la fel aveau deja o populaţie permanentă. Începînd de prin
anii 1820 întreaga pustă are o populaţie permanentă, care a şi pornit spre
drumul de a înfiinţa comuna Ciorvaş.
În anul 1841 s-a făcut conscrierea locuitorilor din Pusta Ciorvaş, cînd în
total s-au înregistrat 462 de locuitori. În 1848 se desfiinţează iobăgimea, toţi
iobagii devin proprietarii pămîntului pe care il aveau în posesia lor. În urma
decretului din anul 1853, care a definitivat împărţirea pămînturilor, al păşunilor, s-a înregistrat fiecare lot de pămînt care apoi a primit şi un număr
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funciar. Cu aceasta s-a dublat şi loturile de pămînt din pustă. Din anul 1856
Ciorvaş se afla printre aşezările care plătesc impozit. La 3 decembrie 1857
se încheie înţelegerea dintre oraşul Giula şi Ciorvaş, în urma căreia Ciorvaş devine comună independentă. În anul 1857 se înregistrează pămîntul
Giulei-Maghiare şi Giulei-Germane, împreună cu pusta Ciorvaş, care conţine
denumirea hotarului, felul şi mărimea pămîntului şi numele proprietarului.6
În următoarele încerc să redau numele românilor proprietari de pămînt în
Ciorvaş
__________________________________________________________________
Nr. Nr. Registrului Numele proprietarului
Mărimea iugăr
__________________________________________________________________
1
26
Marián Mihály
13 iugăre
2
27
Marián Illés
13
3
28
Purzsa Moisza
6
4
30
Jouczó István
13
5
35
Paraszka János
26
6
42
Paraszka János
120
7
54
Jouczó Miklós
14
8
62
Gladucz György
13
9
64
Varga Tógyer
13
10
66
Rotyis Miklós
13
11
67
Rotyis György
13
12
70
Szilágyi Tógyer
13
13
107
Mondruczó Tódor
27
14
110
Özv. Popoj Moiszáné
13
15
113
Tucsuj Mojsza
29
16
119
Barkóczi Tógyer
13
17
121
Gladucz Péter
13
18
122
Koszer Mitru
13
19
125
Paraszka János
47
După părerea mea, numele de Gladucz trebuie să fie familia Vladucz, poate că a fost înregistrat greşit.

Comunitatea românească din Ciorvaş
Pe baza documentelor din arhivă, deci în primul rînd am încercat să demonstrez că existenţa românilor din Ciorvaş este atestată încă înaintea înfiinţării comunei. În al doilea rînd am încercat să arat că românii din Ciorvaş
sînt de origine din Giula. Dat fiind că românii stabiliţi în Ciorvaş erau de
aceeaşi religie cu românii din Giula, adică ortodocşi şi, în urma stabilirii lor
6

Zalai György: Csorvás puszta kora 1762–1795. Készült a közművelődési Alap támogatásával.
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la Ciorvaş, duminica şi în zilele de sărbătoare, chiar şi la botez, sau la cununii mergeau şi pe mai departe tot la bisericile ortodoxe din Giula. În primele
decenii viaţa religioasă a românilor din Ciorvaş, deci se leagă de bisericile
ortodoxe din Giula, iar mai tîrziu preotul din Giula se perinda la Ciorvaş
pentru satisfacerea necesităţilor sufleteşti ale credincioşilor. Credincioşii din
Ciorvaş în anul 1893 au cerut comunităţii bisericeşti din Bichişciaba să-i primească sub îngrijirea ei, ca pînă ce vor fi asigurate condiţiile să se organizeze
în parohie, preotul Victor Popovici să se îngrijească de săvîrşirea slujbelor
bisericeşti. Românii ortodocşi srabiliţi în Ciorvaş după înfiinţarea comunei,
încă în anul 1860, primesc cinci iugăre de pămînt de la contele Wenckheim
pentru cimitir şi înfiinţarea şcolii confesionale şi pentru întreţinerea dascălului.
Credincioşii ortodocşi din Ciorvaş în anul 1900 au terminat construirea
capelei ortodoxe, cînd la şedinţa sinodului parohial, la 12 august au hotărît
înfiinţarea parohiei. Au înaintat totodată cererea către protopopiatul din Chişineu Criş şi au solicitat şi aprobarea înfiinţării unui post de preot. La propunera protopopiatului, Consistoriul din Arad în 1901 nu au aprobat această cerere şi a dispus ca credincioşii din pusta Ciorvaş să rămînă şi pe mai departe
sub îngrijirea pastorală a preotului Victor Popovici din Bichişciaba.7
Pe baza cercetărilor de pînă acum nu se ştie cînd s-a înfiinţat şcoala confesională din Ciorvaş, doar unele documente atestă că a axistat şi că a funcţionat în anul 1932.8 În acest an preotul Ioan Magdu din Ciorvaş trimite un
raport protopopului ortodox român din Giula, în care scrie că „ despre închiderea anului şcolar la şcoala confesională din loc, am onoarea de a vă raporta
următoarele…” Acest raport descrie că toţi copiii, împreună cu păriţii au luat
parte la slujba sfintei liturghii, după care au pornit la şcoală, unde a avut loc
o mică serbare şi la urmă s-au distribuit certificatele elevilor. Deci şi din acest
raport reiese că în Ciorvaş a existat şcoală şi care era la o distanţă oarecare de
biserică, mai precis de capelă. În anul următor, în 1933, tot preotul Ioan Magdu, referindu-se la un ordin protopopesc, dă un raport despre starea şcoalei
confesionale din Ciorvaş, în care scrie că acoperişul şcoalei este foarte slab,
nu va putea rezista dacă va sosi timpul ploios. Preotul scrie că „şcoala cere o
cît mai urgentă reparaţie, atît la acoperiş, cît şi în interior.9 Pe baza acestora
putem afirma că în anul 1933 şcoala încă exista şi funcţiona. Din documentele găsite în arhivă, se pare că în anul 1932–1933 la şedinţele parohiei s-a
discutat despre situaţia comunităţii din toate punctele de vedere, fiindcă au
fost completate următoarele registre, ca:

7

8

9

Tedodor Misaroş: Din istoria comunităţilor bisericeşti ortodoxe române din R. Ungară.
Tankönyvkiadó. Bp. 1990. p. 105–106.
Muzeul Munkácsy Mihály. Colecţia istorică română. Arhiva parohiei din Ciorvaş. R/
Nr. 35/1932.
Muzeul Munkácsy Mihály. Colecţia istorică română. Arhiva parohiei din Ciorvaş. R/
Nr. 35/1932.
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1. Biserica şi instituţiile ei
2. Evidenţă inventarială
3. Inventarul
4. Conscrierea preoţimei
5. Averea totală.
6. Fondurile şi fundaţiunile
7. Dăruirile
8. Protocol de evidenţă
9. Fluctuaţia sectarilor
10. Viaţa familială
11. Viaţa religioasă, morală
12. Conscrierea poporului în anul 1933.
La aceste registre s-a alăturat şi lista membrilor la adunarea parohială pe
anul 1933 în comuna bisericească Ciorvaş protopopiatului Giula şi bugetul
pe acest an.10 Aceste documente dau foarte multe informaţii despre comunitatea românilor din Ciorvaş, cu referinţe în primul rînd la acest an, cînd
tînărul preot Ioan Magdu, imediat după terminarea teologiei, s-a străduit să
completeze toate registrele conform modelului primit – numai că nu avea la
îndemînă toate informaţiile înaintaşilor. Registrele au fost complectate doar
pe baza cunoştinţelor sale şi a informaţiilor primite. Azi ne putem da seama
ce ar însemna pentru noi românii din Ungaria, dacă fiecare preot din fiecare
parohie, în fiecare an ar fi complectat aceste registre. În unele parohii au şi
fost complectate aceste registre chiar dacă nu în fiecare an, dar nu toate s-au
păstrat, unele s-au prăbuşit de-a lungul secolelor. Dintre toate documentele
găsite, m-a surprins lista membrilor conducerii parohiei, în care sînt înşirate
26 de persoane şi numele acestor familii nici nu se seamănă cu numele de
famili ale înaintaşilor.
În următoarele redau numele acestor români.11
Magdu Ioan
22 ani
preot
Gomboş Gheorghe
26 ani
cîntăreţ
Ardelean Gheorghe
23 ani
funcţionar
Balta Lazăr
24 de ani
plugat
Borlea Nicolae
57 ani
plugar
Borza Emil
30 ani
barbier
Bugnariu Nicolae
47 ani
pantofar
Cimponeriu Nectarie
80 ani
plugar
Cernov Ioan
28 de ani
plugar
Darastean Constatin
60 ani
plugar
Gavaneran Pavel
51 ani
comerciant
Gavaneran Ioan
30 ani
croitor
10

11

Muzeul Munkácsy Mihály. Colecţia istorică română. Arhiva parohiei din Ciorvaş. Lista
membrilor.
Muzeul Munkácsy Mihály. Colecţia istorică română. Arhiva parohiei din Ciorvaş. Lista
membrilor.
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Glavian Teodor
Dr. Luminat Vasile
Lingurar Ştefan
Lucaciu Moise
Mărcuş Mihai
Német Gheorghe
Oprea Emil
Petrescu Emeric
Dr Raicu Gheorghe
Ştefănuţ Ioan
Truţia Grogorie
Dr Ungurean Tănase
Zority Cornel

42 ani
50 de ani
40 ani
59 ani
21 ani
50 ani
42 ani
39 ani
45 ani
39 ani
28 ani
42 ani
28 ani

poliţist
advocat
plugar
plugar
plugar
plugar
plugar
plugar
medic
măcelar
plugar
medic veterinar
învăţător

Această listă încă se poate întregi cu cîteva nume din protocolul de evidenţă, în care s-au înregistrat nume a cinci datoraşi ca:
Ioan Velcea, Gheorghe Blaga, Iosif Dan, Ioan Goran, Pevel Mladin. La finea anului 1931 în Ciorvaş au fost 104 perechi cununate, în total 116 familii.
Despre viaţa religioasă s-a înregistrat că în total au fost:
– 50 de şcolari
– 50 de bărbaţi
– 60 de femei şi
– 187 s-au cuminecat.
În conscrierea poporului s-au înregistrat:
– 300 de bărbaţi
– 300 de femei
– 610 în total la finea anului 1931.
În urma cercetărilor din ultimii ani ai istoriei locale din Ciorvaş, conduse
de cîţiva profesori localnici, au fost publicate şi retipărite cîteva documente
în legătură cu istoria comunei. În aceste documente se atestă că românii
stabiliţi în comună au luat parte şi în conducerea comunei chiar din primii
ani după înfiinţarea comunei. Ioan Parasca (Parászka János12) a fost cel dintîi
primar al comunei în anii 1856–1861, iar mai tîrziu între anii 1870–1871 a fost
preşedintele autoguvernării din comună. Între anii 1870–1971, 1875–1879, şi
între 1887–1890 Dan Moisă (Dan Mojsza) a fost subprimarul comunei. Popovich Cornel13 a fost notarul comunei Ciorvaş între anii 1916–1933, care
totodată a fost şi preşedintele comunităţii bisericeşti ortodoxe române din
comună. Fiind notarul comunei a desfăşurat o activitate remarcabilă în interesul dezvoltării comunei, fiind totodată şi membru în Comitatul Legislativ
12
13

Békés megyei fejek. Gyula, 1929. p. 122.
Békés megyei fejek. Gyula, 1929. p. 138.
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al comitatului. De numele lui se leagă introducerea luminei electrice în Ciorvaş, construirea
şoselei dintre Bichişciaba şi Orosháza.
Cred că pe baza celor spuse avem la îndemină conluzia că pînă la izbucnirea celui de-al
doilea război mondial – chiar dacă cu multe
hiate – putem să urmărim existenţa românilor
din Ciorvaş.

Cornel Popovici

In: SIMPOZION Comunicările celui de al VI-lea simpozion al cercetătorilor români din Ungaria. Redactor: Maria Berényi. Giula, 1997. p.
76-90.
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COMUNITATEA ROMÂNEASCĂ DIN VECHERD
În anul 1992 tradiţionala tabără de cercetare istorică şi etnografică a fost
organizată în comuna Vecherd cu scopul de a depista cît mai multe obiecte
etnografice, de a înregistra pe bandă de magnetofon graiul românesc vorbit,
de a culege ceea ce se mai poate în legătură cu tradiţiile şi obiceiurile populare, cu istoria comunităţii. După zece zile de cercetare pe teren am cutreierat
tot satul din casă în casă şi pe lîngă că am reuşit să achiziţionăm cam în jur
la o sută de piese etnografice pentru colecţia românească a muzeului de bază
al românilor din Ungaria, am mai achiziţionat o succesiune a familiei László
László în care sînt piese etnografice, dar şi documente istorice a trei generaţii. Alături de succesul că am reuşit să îmbogăţim colecţia muzeală, am ajuns
la două concluzii importante pentru cercetarea comunităţii Vecherd.
Prima concluzie a fost că din întreaga populaţie (în anul 1992 în comună
trăiau 250 de persoane) am găsit doar trei informatori (erau între 70 şi 80 de
ani) care mai vorbeau încă şi româneşte, dar foarte puţin. Am constatat că
întreaga comunitate şi-a pierdut limba maternă.
A doua concluzie a fost, că toţi informatorii s-au declarat de origine românească, de religie ortodoxă – deci deşi întreaga comunitate şi-a pierdut limba
maternă şi-a păstrat religia strămoşească şi identitatea românească.
Dintre cele 18 comunităţi româneşti din Ungaria de azi în total sînt doar
trei comunităţi unde populaţia este compact românească chiar pînă în zilele
noastre, două în Bihor ca Bedeul şi Vecherdul, iar în Bichiş se află Micherechiul. Dintre aceste trei comunităţi numai romănii din Vecherd şi-au pierdut
limba. Deşi în mai multe privinţe situaţia românilor din Vecherd se aseamănă cu a românilor din Micherechi ca de exemplu cu toţii sînt de religie
ortodoxă pînă prin anii 1930, în ambele comunităţi, imediat după stabilirea
lor şi-au înfiinţat comunitatea bisericească ortodoxă, şi-au construit biserică,
mai apoi si-au înfiinţat şcoală confesională. Geografic amîndouă se găsesc
puţin izolate la cîţiva kilometri de şoseaua principală. Sînt exemple cînd şi
izolarea ajută la păstrare, la menţinere, dar în Vecherd nu aşa s-a întîmplat.
Aceste concluzii m-au determinat să cercetez această comunitate cu speranţa că poate voi găsi încă în arhiva episcopiei documente referitoare în
general la comunitatea Vecherd, pe baza cărora voi descoperi printre altele
şi răspunsul la întrebarea de ce oare romănii din Vecherd şi-au pierdut limba
maternă, tradiţiile, obiceiurile populare.

Comunitatea Vecherd
În monografia judeţului Bihor redactată de Nadányi Zoltán în anul 1938
se scrie şi despre Vecherd. A aflăt că localitatea a fost locuită încă din evul
mediu sub mai multe denumiri. Aşezarea fiind periclitată în repetate rînduri
de-a lungul secolelor şi în anul 1704 comuna s-a depopulat complet, dar şi
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în anul 1732 aşezarea a fost înregistrată pe listă ca pustă. Abia pe la mijlocul
scolului al XVIII-lea Vecherdul a fost repopulat de români de religie ortodoxă.1 Documentele atestă că românii din Vecherd în anul 1779 au o bisericuţă
de lemn căreia îi aparţineau 36 de case ortodoxe române şi în anul 1786 40
de case.2 Nu se ştie precis cînd s-a construit biserica şi pînă cînd a rezistat
acea bisericuţă de lemn.
Cercetînd materialul referitor la comunitatea Vecherd în arhiva episcopiei
din Giula din Colecţia Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria am constatat
că materialul care s-a păstrat pînă în zile noastre nu este prea mult.
În primul rînd s-au păstrat registrele matriculare ale botezaţilor, ale răposaţilor şi ale cununaţilor, dar azi nu mai există toate volumele. S-au păstrat
şi cîteva cutii de documente dintre care marea majoritate sînt economice şi
puţine dintre ele sînt documente şcolare.
Dintre documentele parohiale după cum am spus cele mai multe sînte
cele economice, care arată situaţia materială a comunităţii bisericeşti. În
prima perioadă aceste documente se scriu în romăneşte cu chirilice,3 apoi
în ungureşte şi în româneşte. De exemplu, primul document este din anul
1842 sris în românşte cu chirilice: Socoata comunităţii bisericeşti din acel
an. Următorul este datat din anul 1846 care este scris în ungureşte „Vekerdi
Nem Egyesult Bringye Lászlónak az 1846–47 évi kurátori számadása” apoi
este continuat în româneşte cu chirilice, iar la urmă figurînd iscălitura a 7
persoane, care cu toţii analfabeţi punîndu-şi lîngă numele lor doar cruciuliţe.3 În anul 1867 se scrie încă tot în româneşte cu chirilice şi numai abia din
anul 1889 se scrie în româneşte” Socoata epitropiei parohiale din comuna
bisericească gr. or. române din Vecherdu protopreşbiteriatului Oradei Mare
despre toate venitele anului 1889 ianuarie pînă în 1889 decembrie.” La urmă
s-a iscălit Ioan Drimba epitrop. Din aceste documente o bună parte au fost
scrise în limba maghiară chiar şi înainte de 1920. Cele scrise în limba română totdeauna au fost întocmite de preotul ortodox fiindcă de fiecare dată se
poate bine descifra semnătura acestuia. Eu am dat doar cîteva exemple, dar
din toate documentele economice ale parohiei din Vecherd pe care le-am
găsit şi le-an descifrat reiese ce venite a avut comuna, cît s-a plătit şi pentru
ce: în general această comunitatea bisericească nu era săracă, avea pămînt,
din an în an avea bani în bancă s-au daţi cu cămată, iar parohia, şcoala funcţionau erau viabile. Bineînţeles aceste documente economice fiecare dintre
ele conţin şi multe curiozităţii ca de exemplu cît s-a plătit pentru prescurăruiţă, sau cît s-a plătit pentru abonament la „Biserica şi şcoala”,sau că în anul
respectiv s-a văruit şcoala confesională.
În „Preliminariul despre toate spesele comunei bisericeşti gr.ort. române
din Vecherd prevăzute pe anul 1904 putem afla despre:
1
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– salariul învăţătoresc
– cît s-a plătit pentru fondul de pensiune învăţătorescă
– pentru reglarea cursurilor de apă (vízszabályozás)
– pentru asigurerea edificiilor parohiale
– pentru alumneul diecezan din Beiuş
– pentru claca preotului
– pentru onorariul epitropului
– pentru plata crîznicului şi a precurăriţei
– taxa Bihar megyei Népnevelési egylet.
– pentru încălzitul sălii de învăţămînt
– pentru organul oficios „Biserica şi şcoala”
– pentru diurna preotului şi învăţătoriului la conferinţe
– pentru rechizite de scris şi tipărituri
– pentru repararea edificiilor parohiale
– pentru tămîie, lumînări şi ulei
– pentru diurne pentru epitrop în cauză bisericească. Acest preliminar a
fost compus în şedinţa comitetului parohial ţinută în Vecherd la 29 ianuarie
1904 şi semnat de preşedintele Gavril Bodor şi epitropul Florian Ghitea.4 Astfel de preliminare au fost întocmite în fiecare an, dar nu s-au păstrat toate,
s-au cîteodată s-a întîmplat că nu au fost întocmite. În anul 1913, cu ocazia
vizitei canonice la parohia din Vecherd s-au constatat următoarele neregularităţi:
1. Antimisul vechi să se schimbe
2. Matricula reposaţilor trebuie relegată
3. Actele nu se ţin în ordinea cerută
4. Ziarul casei să se aducă în ordine
5. Socoata averilor să fie regulată
6. Casa parohială slabă de tot
„Se cere că la vizitarea proximă toate să fie aduse în ordine. Capitalele să
fie asigurate, obligaţiunile înnoite. Jurnalele, actele în ordine, epitropii de
faţă cu banii cessei. Bisericile curate, şcoalele în ordine, arhivele aranjate,
matriculele legate, corecte cu un cuvînt pe toate liniile ordine, punctualitate,
afecţiune corectă şi conştiinţă.”5
Be baza celor înşirate putem observa că preotul a avut mai multe obligaţii,
la care o să revin mai tîrziu. Preotul ajungînd la o parohie în general prin
concurs a trebuit să preia parohia respectivă pe baza inventarului întocmit
de comitetul parohial. S-au întocmit mai multe inventare, dintre care s-au
păstrat mai multe din mai mulţi ani şi la parohia din Vecherd. Dintre toate
unul este foarte important prin faptul că odată precizează ce s-a găsit la parohie în anul 1895. În al doilea rînd cum s-a numit preotul, care în acel an
a preluat parohia. Acest document este foarte important şi fiindcă atestă, că
4
5
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în anul 1895 la parohia din Vecherd au existat trei volume din matricolele
botezaţilor, din anul 1723 pînă în anul 1895, iar din matricolele răposaţilor
au existat tot trei volume începînd cu anul 1780. Cred că nu are rost să comentez prea mult, dar trebuie să revin la anul 1732, cînd Vecherdul se găsea
pe lista pustelor. Dacă biserica ortodoxă română din Vecherd în anul 1723 a
avut matricola botezaţilor înseamnă că comunitatea bisericească în acel an
exista, deci era înfiinţată.
Acest inventar a fost întocmit pentru că „s-a predat nou hirotonitului preot
Georgiu Papp înaintea subscrişilor membrii ai comitetului parohial la Vecherd în 19 maiu 1895”. Au iscălit: „Gavril Bodore, Giorgiu Kurucz, Vasile
Marcus, Georgie Nemeşiu şi Georgiu Popu paroh. Acest volum între matricolele parohiei Vecherd azi nu mai există. Primul volum se începe cu anul
1790 este scris în româneşte cu chirilice şi se poate bine descifra. Pe baza
inventarului din anul 1895 putem să spunem că vorbind despre comunitatea
bisericească ortodoxă română din Vecherd avem de-a face cu o comunitate
infiinţată printre cele mai de timpuriu.

Situaţia demografică a comunităţii Vecherd
În general printre sarcinile unui preot se afla şi conscrierea poporului din
comunitatea respectivă unde îndeplinea sarcinile preoţeşti. Datele statistice
trebuiau întocmite şi trimise protopopiatului Oradiei. Răsfoind matricolele
cununaţilor care s-au păstrat din anul 1791 am constatat că în Vecherd începînd chiar din a doua jumătate a secolului al XIX-lea căsătoriile s-au legat
nu numai între tinerii din Vecherd ci şi cu tinerii din comunităţile apropiate
printre care se enumeră prima dată comunităţile unde exista comunitate
bisericească ortodoxă română ca Apateu, Săcal, Darvaş, Peterd, Jaca, Mărţihaz şi Ateaş (cele două din urmă azi aparţin României), în al doilea rînd şi
cu tinerii din localităţile unde nu exista comunitatea bisericească ortodoxă
română, populaţia, tinerii erau de altă religie, de religie romano-catolică sau
reformată ca: Furta, Ujfalău, Comad şi Homorog.6 Căsătoriile mixte cu tinerii
din comunităţile înşirate au fost legate datorită şi faptului că comunitatea
din Vecherd era destul de mică, care însemna şi un anumit pericol. Ioan
Meţianu episcopul Aradului într-o scrisoare adresată părintelui George Cherecheşiu preotului din Vecherd în care reflectă asupra problemei ridicate de
preotul amintit scrie.” Din aretarea sfinţiei tale de la 8/20 văzînd că s-au mai
întîmplat căsătorii înrudite, în gradele în care se află tinerii George Ghite şi
Floarea Neteu de acolo dispuneam pedeca de rudenie dintre aceştia şi le dăm
binecuvîntare a se cununa în Domnul, după împlinirea celor prescrise prin
legile civile.”7Această scrisoare s-a scris la Arad în anul 1899. Aici găsim ex6
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plicaţia deci tinerii din Vecherd relativ de timpuriu au legat căsătorii mixte.
Este cunoscut faptul că de exemplu în Micherechi sau Darvaş abia după 1945
încep a se lega căsătoriile mixte.
Printre actele parohiale găsim diferitele rapoarte cerute de diferitele oficialităţi, dar în primul rînd se găsesc rapoartele trimise protopopiatului Oradiei. Cu regularitate trebuia să se întocmească un raport despre fluctuaţiunea
sectarilor, a rătăciţilor. Trebuia să se raporteze exact în care an au rătăcit, sub
care preot.8 În anul 1910 Demetrie Haşaş a raportat că în Vecherd nu au fost
nici un fel de sectant.9 Totodată acest raport înseamnă că pînă în anul 1910
toţi credincioşii din comuna Vecherd aparţineau bisericii ortodoxe. În acest
caz ce s-a întîmplat cu credincioşii din comunităţile învecinate, din căsătoriile mixte? Au trecut la ortodoxism? Printre actele parohiei s-a mai păstrat
conscrierea poporului din Vecherd din anul 1919 tot de preotul Dimitrie Haşaş.10 În acest raport părintele scrie următoarele: „În parohia noastră fiind de
tot de limba română 214 bărbaţi, 243 femei=457 din care sînt un reformat
bărbat şi 2 femei.” Cred că statistica începe a se schimba după 1920.
Pe baza listelor membrilor sinodului parohial de pe anul 1903 şi 1919 primul întocmit de preotul Adrian Deseanu, iar al doilea de Demetrie Haşaş
preotul comunităţii din Vecherd am încercat să caut ceia ce este asemănător
şi totatunci să caut diferenţa dintre acestea. Am mai avut la îndemînă mai
multe liste care demonstrează pe diferiţi ani cît impozit s-a plătit pentru
biserică din fiecare familie. În primul rînd am încercat să fac o asemănare
între liste cu privire la numele de familie al românilor din Vecherd. Listele
membrilor sinoadelor:
– lista m. sin. din anul 1903 conţine 105 nume de familii11
– lista m. sin. din anul 1919 conţine 109 nume de familii12
– lista impozitului de pe anul 1913 106 nume de familii13
Dintre cele trei liste în total sînt circa 40 de nume de familii, celelalte peste 60 se repetă ceea ce înseamnă că pe ambele liste un nume de familie figurează de mai multe ori. În următoarele redau numele familiilor din Vecherd:
1, Georgie Marcus
2, Mihaiu Magyari
3, Ioan Farcaş
4, Ioan Drimba
5, Ioan Neteu
6, Georgiu Mihuţa
7, Teodor Ciordaş

Ioan Pantea
Florian Chiş
Demetrie Ciordaş
Ioan Ardelean
Georgizu Finanţ
Georgiu Curuţ
Ioan Martin
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8, Georgiu Vereş
9, văd. Ana Mezei
10, Georgiu Micuţ
11, Georgiu Bodor
12, Ioan Nemeş
13, Georgiu Brindea
14, Ioan Poienariu
15, Ioan Jeneşeş
16, Georgiu Muntean
17, Irimie Popp
18, Dimitrie Morariu
19, Ioan Burii
20, Ioan Grecu
21, Teodor Domocoş

Ioan Bonaţ
Georgiu Ghitea
Georgiu Drimbea
Ioan Nechita
Ioan Tipponuţ
Vasiliu Mateiu
Iosif Nagy
Dimitrie Erdei
Ilie Comoţi
Ştefan Szăke
Ioan Şandor
Vasiliu Suciu
Vasiliu Rabb

Dintre 41 de nume de familii trebuie să se reducă numele de familii din
comunităţile invecinate ca de exemplu:
1. Familia Drimba din Apateu
2, Familia Moldovan din Ateaş
3, Familia Comoţi din Homorog
4, Familia Erdei din Jaca
5, Familia Pintea din Jaca
6, Familia Nagy din Darvaş
7, Familia Bonaţ din Jaca
8, Familia Domocoş din Mărţihaz14
Pe baza acestora putem să revenim din nou la anul 1779 cînd în Vecherd
au existat 36 de case ortodoxe. După cum am menţionat, în cazul Vecherdul
este vorba despre o comunitate ortodoxă română destul de mică, numărul
populaţiei parcă stă pe loc pînă în anul 1919 deci într-un interval de circa
140 de ani.

Şcoala confesională din Vecherd
Pe lîngă biserică a funcţionat şi o scoală confesională, dar nu cunoaştem
data înfiinţării acestei şcoli. Marea parte a documentelor şcolare s-au risipit
cu timpul şi din ceea ce a rămas nu este uşor de a reconstitui trecutul, istoria
şcolii.
Prima dată despre şcoala confesională apare în anul 1883 cînd vizitatorul
şcolar Sigismund Bejan a întocmit „conscrierea pruncilor şi a fetiţelor din comuna gr. or. Vecherdu îndatoraţi a umbla la şcoală de la anul 1875 septembrie
14
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1 – pînă la anu 1883 szeptembrie 1.”15 Cred că nu este prea departe de realitate că şcoala a funcţionat fără întrerupere pînă în anul 1920. S-au păstrat
cîteva şi din matricolele şcolare din anii 1897–1898: 1898–1899: 1899–1900:
1900–1901: 1901–1902:16 Pe lîngă aceste documente s-au mai păstrat cîteva şi
din actele oficiale ale parohiei, din corespondenţa preoţilor şi a învăţătorului
din Vecherd.
Din matricolele şcolare păstrate şi înşirate anterior reiese că în fiecare an
copii au umblat la şcoală regulat de exemplu: De fiecare dată se scrie.”
Matricula elevilor din şcoala gr. or. românească elementară (superioară
sau de repetiţiune) din comuna bis. gr. ort. rom. Vecherd” şi s-a iscălit Teodor Domocoş învăţător. Acest învăţător s-a născut în Marţihaz (azi în România). „În anul 1895 Teodor Domocoş învăţătoriu în Vecherd a încredinţat de
viitoare soţie pe Maria Gâtea fată fecioară din Vecherd, iar nunta lor să fie
binecuvintată în domnul” scrie preotul Georghiu Pop preotul din Vecherd.17
Următoarele matricole şcolare au fost scrise de învăţătorul Teodor Domocoş
din Vecherd din care am aflat că:.
– în anul 1897–1898 în total 64 de elevi din care 14 au rămas repetenţi;
– în anul 1898–1899 în total 73 de elevi dintre care 29 de prunci şi 42
de fetiţe, dintre care au rămas repetenţi 13 prunci şi 17 fetiţe.
– în anul 1900-1901 în total au umblat la şcoală 69 de copii dintre care
14 au rămas repetenţi.18 Toţi copii de şcoală erau născuţi în Vecherd. Din
corespondenţa parohiei din Vecherd am aflat că în anul 1903 „sa incuviinţat
vinderea unei intravilan bisericesc ca din acela să se întrebuinţeze la acoperirea speselor de zidire a salei de învăţămînt din Vecherd.”19 Tot în acest
an Vasile Mangra vicarul episcopesc din Oradea îi trimite protopreşbiterului
Toma Păcală „planul şi contractul pentru zidirea unei şcoli noi în comuna Vecherd cu modificările şi întregirile propuse aprobîndu-se cu clauzula de ratificare
atît planul cu preliminarul de spese cît şi contractul.”20 Am aflat că zidirea şcolii
noi s-a terminat pînă în anul 1904 cînd notarul şcolii Teodor Domocoş şi Traian Nagy preşedintele (iskola szék) au înaintat o cerere pentru Népnevelési
Egylet (Asociaţiei de educare a maselor) Vecherdul fiind membru al acestei
asociaţii în care scriu:” pentru că şcoala nouă a însemnat pentru credincioşii
din comună, pentru şcoală un mare împozit” – au cerut următoarele rechizite şcolare pentru şcoala nouă din Vecherd:
1. o hartă a Europei
2. harta ţării
3. globul pămîntesc
4. mapă de citire l, maghiară
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5. mapă de citire l, română
6. colecţie de ştiinţe naturale
7. carte de citire pentru cl. IV-a l. maghiară
8. carte de citire pentru cl. IV-a l. română
9. carte de citire pentru cl. III-a l. maghiară
10. carte de citire pentru cl. III-a l. română
11. carte de citire pentru cl. a II-a l. maghiară
12. carte de citire pentru cl. II-a l. română
13. carte de citire pentru cl. I-a l. maghiară
14. carte de citire pentru cl. I-a l. română

10 bucăţi
5 bucăţi
15 bucăţi
10 bucăţi
15 bucăţi
15 bucăţi
20 bucăţi
15 bucăţi21

Teodor Domocoş în anul 1910 înaintează o cerere şi Ministerului pentru
învăţămînt şi de culte ca să se asigure şcolii din Vecherd cele mai importante
rechizite şcolare pe care trebuie să le aibe fiecare şcoală.22
În anul 1909 s-a întocmit „înventarul averilor mişcătoare şi nemişcătoare
din comuna bisericească gr.ort. română Vecherd la finea anului”.
În acest inventar sînt înşirate toate edificiile: sf. biserică, casa parohială,
edificiul şcoalei, locuinţa învăţătorului, pămînturi parohiale, pămînturi învăţătoreşti şi cimitirul cu casa masei. Sînt înşirate toate averile mişcătoare,
rechizitele bisericeşti, cărţile bisericeşti, iar la urmă mobilele şi rechizitele
şcolare ca: masă cu scaun pentru învăţătoriu, bănci pentru şcolari, harta Ungariei şi a comitatului, dulap pentru cărţi, măşină de compus, tablă neagră,
măsuri metrice, cărţi didactice pentru şcolari.23 În anul 1913 cu ocazia vizitei
canonice s-a constatat multe defecte la şcoala din Vecherd ca de exemplu „în
şcoală nu este icoană sfîntă, cuier, odăile docantului neperimentate.”24 În corespondenţa parohiei aproape din fiecare ani am găsit referire la funcţionarea şcolii. De exemplu în anul 1911 se recomandă pentru şcoala din Vecherd
Istoria bisericească tipărită la Sibiu.25 În anul 1912 administratorul protopopesc Andrei Horvath din Oradea îi scrie preotului din Vecherd că” planul
analitic compus de învăţătoriul nostru de acolo ţi-se retrimite pentru mai
departe afacere cu obscurarea esprimată în ordinul Veneratului Conzistor ca
în viitor Dl învăţător să aşterne mai bine dispoziţiile planului de învăţămînt.”
În general învăţătorul trebuia să-şi pregătească rapoartele la timp şi în
acelaşi timp şi bine cum i se cerea, dar era şi plătit pe lîngă salarul primit
de la stat îi plătea şi comunitatea bisericească. În arhiva parohiei s-a păstrat
preliminarul salarului învăţătoresc din comuna bisericească gr. ort română
Vecherd pe anul şcolar 1911–1912.26
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În Vecherd de exemplu învăţătorului i se plătea:
1. Folosirea celor 4.1400 pămînt
2. 12 cubule de grîu amestecat
3. 5 cubule de orz
4. În bani gata din repar. după credincioşi
5. Diurne şi spese de tren la conferinţe învăţătoreşti
6. Venitele şcolare de la morţi şi cununii
7. 2 drepturi de păşunat
8. I-II- şi al III-lea
9. Întregirea salarului învăţătoresc de stat

160 de cr.
120 „
40
176
18
50
24
500
375

_________________________________________________

în total

1463 de coroane

În anul 1913 parohia din Vecherd este rugată să-şi prezinte rapoartele.
Printre rapoarte sînt înşirate două în legătură cu funcţionarea şcolii din
Vecherd ca:
– Raportul despre serbarea şcolară antialcoholistă ţinută în ziua de sfîntul
Nicolae;
– Raportul despre cursul analfabeţilor.27
În anul următor, protopopul Andrei Horvath din Oradea îi scrie preotului
din Vecherd că „Terminul pentru examenul final în şcoala noastră din Vecherd îl defig. pe ziua de joi 18 iunie a. c. la 8 ore, care termin va fi publicat
în sf, biserică, învitînd membrii comit. parohial, epitropia, părinţii şcolarilor
a lua parte la examenul care va avea să aibă colorit festiv. Învăţătorul său
catihetul va pregăti: 1. clasificarea elevilor de după clase, 2. conscripţia, 3.
împărţirea materialului, 4. ziarul, 5.conspectul pedepselor pentru absenţi”.
Acest document este datat 8 mai 1914.28 Toate documentele păstrate atestă
că şcoala confesională în Vecherd era sub control permanent. De exemplu
după serbarea examenului final amintit anterior de la Oradea s-a anunţat şi
vizita canonică.29
Începerea anului şcolar în 1914 după izbucnirea primului război mondial
pentru şcoală a însemnat „împrejurări exceptionale.”30 fiindcă „cu referinţă la
anul şcolar se dispune următoarele:
1. Prelegerile se vor începe la termenul regulat în fiecare şcoală, care nu
este ocupată pentru scop militar şi unde învăţătorul nu este dus la arme.
Înscrierile în şcolile acestea se vor face în zilele prime ale lunii septembrie
şi se vor continua prelegerile regulat, raportîndu-se aici în termen de 14 zile
despre dispoziţiile luate, de sine înţelegînd, că ropoartele lunare vor avea a
se înainta regulat.
27

Colecţia: Ibidem.
Colecţia: Ibidem.
29
Colecţia: ibidem
30
Colecţia: Ibidem.
28
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2. În şcolile, ale căror învăţători sînt duşi la arme, acolo însuşi preoţii vor
avea a suplini pe învăţător, ţinînd zi de zi prelegeri cel puţin pe zi 4 ore.
3. Dacă ar fi ca edificiul şcoalei să fie ocupat, dar învăţător să fie, în cazul
acesta are a se ţinea prelegere în alt local, acomodat, închiriat.
4. Elevii claselor 4-5-6 cari pot ajuta la economie, vor fi absolvaţi asemenea
şi aşa obligaţi. Şcoala de repetiţie acum nu se va ţine. Fiecare preot şi învăţător să ştie cu cuvîntul şi fapta într-ajutorul poporului, aducînd jertfă pentru
salvarea intereselor. Nici un învăţător disponibil, nu poate absenta mai mult
decît 24 de ore din comună” Acestea au fost directivele prescrise de vicariatul
din Oradea anului şcolar după izbucnirea războiului.
Cred că şi în timpul războiului s-au respectat cele prescrise pentru că în
arhiva parohiei s-a păstrat Conspectul despre materialul propus în şcoala
confesională gr. ort. română din comuna bisericească. Vecherd în anul şcolar
1916–1917. Conspectul a fost iscălit de preotul comunei Dimitrie Haşaş şi de
învăţătorul Teodor Domocoş. Acest conspect am zice azi că este o programă
a şcolii care conţine ce trebuie să se predea în clasele de la I – la VI din:
– Religie
– Limba română
– Limba maghiară
– Socoată-geometrie
– Geografie
– Istoria Ungariei
– Constituţie
– Fizică, Chimie
– Istoria naturală.
– Economie
– Cîntare bisericească
– Cîntări naţionale31
Nu se ştie dacă acest conspect a fost un model s-au a fost întocmit de preotul şi dascălul din Vecherd, dar în multe privinţe ne-am putea folosi de el
chiar şi în zilele noastre. Acest conspect din anul 1916-17 poate ar fi un model
la îndemînă pentru viitoarea şcoală românească din Ungaria de mîine, s-au
poate este doar o iluzie a cercetătorului. La urmă mi-au rămas la îndemînă
concluzii clare, dar care sînt totodată triste. Cercetînd materialul arhivistic
după 1920 am constatat că şcoala confesională nu mai exista, dar nici preot
ortodox nu mai avea comunitatea românească din Vecherd. Doar în anul
1942 soseşte în comună un preot din partea bisericii ortodoxe maghiare.

In: SIMPOZION Comunicările celui de al IX-lea simpozion al cercetătorilor români din Ungaria. Redactor: Maria Berényi. Giula, 1999 p.
92–105.
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Colecţia: Ibidem.
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EFECTUL DISTRUCTIV ÎN RENOVAREA BISERICILOR
ORTODOXE ROMÂNE
Comunităţile româneşti din Ungaria şi azi îşi păstrează încă cele mai
inportante instituţii purtătoare ale identităţii româneşti. Dintre aceste instituţii de data aceasta m-aşi referi doar la biserică. Schimbările economice,
sociale şi politice din ultimul deceniu al secolului al XX-lea – pe lîngă transformările mult dorite – a adus şi unele iniţiative nefavorabile din punctul de
vedere al bisericilor ortodoxe. Este cunoscut faptul că după al doilea război
mondial în general rolul influenţa bisericii se reduce situaţia acestora devine
dificilă, funcţionarea e doar formală. Aceste fapte duc la deteriorarea, chiar
la ruinarea imobilelor, vestigiilor bisericeşti. Abia de prin anii 1970 cu încetul mulţumită cîtorva slujitori ai biserică şi a cîtorva credincioşi, s-au făcut
demersuri ca să se primească ajutorul statului pentru renovarea bisericilor.
Cu timpul urgenţa renovărilor a fost acceptată de toate forurile statale şi s-a
început renovarea bisericilor declarate monumente istorice. Prin anii a 1980
au început şi lucrările de renovare a bisericilor ortodoxe române. Aceste lucrări de renovare în general s-au efectuat privind exteriorul bisericilor şi mai
puţin au avut în vedere interiorul bisericilor.
Al doilea val de renovare a bisericilor a început după 1990. Lucrările acestui al doilea, val mai radical – totodată sprijinit şi de stat- a continuat renovarea bisericilor ortodoxe, dar nu s-a oprit la exteriorul acestora ci s-a început
şi renovarea interioarelor, care pînă atunci rămăseseră intacte. Dintre bisericile noastre ortodoxe, prima căreia ia fost refăcut atît exteriorul cît şi interiorul a fost cea din Micherechi. Din monografia Micherechiului editată recent
putem, afla că „noii impopulatori români „ai Michereciului în anul 1768 şi-au
încheiat primul contract cu conducerea domeniului. Prima biserică a micherechenilor a fost construită încă inaintea anului 1770, ea rezistă pînă în anul
1836. A doua a fost terminată abia în anul 1849, căreia abia în anul 1883 i s-a
ataşat un nou turn.
Cu terminarea renovării din 1991 în lăcaşul de rugăciune al credincioşilor micherecheni nu rămase nimic, din atmosfera de odinioară totul a fost
înlocuit (iconostasul, pictura, scaunele etc.) cu ceva nou, cu altceva. Ce s-a
întîmplat cu vechiul iconostas, chiar dacă era deteriorat? Ce s-a întîmplat cu
scaunele vechi?
A doua biserică a noastră, care a trecut prin al doliea val de renovare radicală a fost biserica ortodoxă din Bichişciaba, construită în anul 1837 de românii şi grecii existenţi acolo din prima jumătate a socolului al XVIII-lea. Pînă
prin anii 1910, în frunte cu preotul ortodox Victor Popovici românii ţineau
la religia, limba lor prin care se deosebeau de marea majoritate a populaţiei.
Cu ocazia renovării bisericii, din anul 1993 s-au aruncat la groapa de gunoi
a oraşului piese valoroase ale interiorului vechi, pentru a fi înlocuite cu cele
noi. Odată cu scoaterea vechilor scaune, prevăzute fiecare cu o tăbliţă pe
care era înscris numele proprietarului, au fost şterse pentru totdeauna din
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Iconostasul Bisericii Ortodoxe Române din Chitighaz
biserică unele dintre cele mai importante mărturii ale istoriei a românilor
din Bichişciaba. Numele de pe tăbliţele de aramă ca: Ficiovici. Popovici, Moţ,
Mureşan, Oşorhan au fost numele de familie ale credincioşilor ortodocşi din
Bichişciaba, a căror existenţă devine de acum mult mai greu de argumentat.
Din fericire în ultimul moment doar cîteva au fost salvate şi duse la muzeul
de bază al românilor din oraş. De ce oare conducerea bisericească a lăsat să
se întîmple aşa ceva? Cine este responsabilul pentru ştergerea urmelor românilor ortodocşi? Unde am fost noi, credincioşii? Noi românii din Ungaria
trebuie să ne asumăm răspunderea cu toţii, dar valoarea istorică pierdută
nu se poate înlocui cu nimic. S-a aruncat o părticică a trecutului a istoriei
noastre. Aceste tăbliţe atestau încă existenţa românilor din oraş. Era bătător
la ochi? La ochii cui?
A treia biserică care a trecut prin al doilea val de renovare radicală este
biserica ortodoxă din Chitighaz. Preotul Ioan Iosif Ardelean în monografia
comunei editată de el în anul 1893 scrie că în anul 1718 comunitatea bisericească ortodoxă deja exista, fiindcă comuna avea un preot pe popa Georgie.
Actuala biserică s-a terminat de construit în anul 1779, cînd lîngă ea există
şi cea veche, care cu timpul s-a demolat. Renovarea actualei biserici s-a terminat în anul 1998. Interiorul bisericii s-a repictat, doar vechiul iconostas a
rămas, dar şi din acesta icoanele pe pînză au fost scoase şi înlocuite cu pictură nouă. Au rămas în biserică şi scaunele din interiorul de odinioară, care
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au fost restaurate. De ce trebuie să fie uniformizate bisericile noastre? De ce
nu ţin credincioşii ortodocşi români de azi ca bisericile noastre cu o istorie
de peste două secole să oglindească trecutul secolelor trecute? Cine doreşte
transformarea forţată a bisericilor ortodoxe române? Cel care nu are nimic
comun cu aceste comunităţi ortodoxe româneşti, cu aceste interioare bisericeşti de ce trebuie să asistăm la distrugerea vestigiilor noastre?
Este cunoscut faptul că în Bihor în localităţile Bedeu, Pocei, Leta Mare,
românii stabiliţi acolo în decursul secolului al XVIII-lea în a doua jumătate a
secolului au trecut la religia greco-catolică. Dintre aceste localităţi doar interiorul bisericii din Leta Mare mai păstrează, atestând existenţa românilor şi
prin inscripţii pe zidul din dreapta şi stînga a iconostasului ca:„ PREACURATA FECIORĂ MARIA ROAGĂTE ÎNTRUNA PENTRU PĂCĂTĂŞI” sau ” FĂ SĂ
NE MÎNTUIM ÎNDURĂTE PENTRU NOI PĂCĂTOŞI”
Credincioşii din Leta Mare încă nu şi-au repictat biserica, încă nu şi-au
şters propriei istorii.
A patra biserică trecută recent prin lucrările de renovare exterioară la care
totadată au început şi lucrările de renovare a interiorului este cea din Apateu. Sper că nu sînt singura care se îngrijorează în privinţa efectului distructiv, uniformizator, care continuă cu renovarea bisericii din Apateu. Acesta
este motivul pentru care am hotărît să aştern pe hîrtie cîteva gînduri în legătură cu acest fenomen de renovarea bisericilor noastre. În Apateu s-a scos

Fragmente din vechiul iconostas al Bisericii Ortodoxe Române din Apateu
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Noul iconostas al Bisericii Ortodoxe Române din Apateu
206

din biserică toate ce s-a păstrat secole de-a rîndul. Comunitatea bisericească
din comună, în anul 1740 deja exista fiindcă Blaga Petru şi Blaga Teodor au
dăruit în acel an comunităţii bisericeşti un exemplar din Cazania de prăznuire a mitropolitului Neofit, editat în anul 1742 la Bucureşti. Prima biserică
de lemn a apatenilor români a rezistat doar pînă la sfîrşitul secolului al XVIII-lea. În anul 1799 s-au început lucrările de construire a actualei biserici,
care a fost tîrnosită în anul 1807. Biserica a trecut prin mai multe renovări,
dar totdeauna s-a păstrat interiorul modest, cu particularităţile lui. Părintele
Teodor Misaroş în volumul său Din istoria comunităţilor bisericeşti ortodoxe
române din R. Ungară descrie amănunţit cum arată interiorul bisericii din
Apateu. Ce frumos ar fi dacă piesele vechi ar fi integrate noului interior!
Piesele vechi se pot aplica şi într-un interior refăcut, dar nu străin de tradiţia
românilor din această zonă. Să nu credeţi că eu sînt contra renovărilor, sau
contra timpului, a noului val estetic şi artistic. În primul rînd sînt contra distrugerii urmelor trecutului.
Renovările trebuie să se facă păstrîndu-se însemnele ce îi aparţin unei
biserici, care totodată sînt mărturiile istoriei. Este îmbucurător faptul că se
renovează bisericile, în speţă biserica din Apateu, dar nu cred că trebuie anulat şi dat uitării tot ce este vechi. Aşi accentua că piesele vechi trebuie să se
salveze prin restaurare, iar dacă într-adevăr nu se mai pot reface fiindcă s- au
deteriorat cu totul, atunci cele noi trebuie să fie copiile celor vechi, de acelaşi tip şi model. Sînt de părerea că dacă biserica păstreză prin interiorul ei
vechi, tradiţional o parte din trecutul strămoşilor şi, implicit, însăşi dăinuirea
noastră. Dacă noul interior nu respectă legile trecutului, atmosfera bisericii
respective poate să devină străină, nesemnificativă, lipsită de rădăcini. Sînt
îngrijorată de faptul că într-un deceniu toate bisericile îşi vor schimba interiorul. Vizitînd bisericile din Europa am constatat că textilele, piesele vechi din
interiorul bisericilor sînt curăţate, lustruite şi puse în vitrine ilustrînd chiar
istoria bisericii respective. Chiar şi piesele foarte învechite deteriorate chiar
numai o părticică dintr-o icoană, sau cruce, sau un sfeşnic se restaurează, se
completează se conservă, şi se expune în vitrină, dar strict în Biserică.
Nicăieri într-o ţară civilizată nu se ferestruiază icoanele dintr-un vechi
iconostaz numai în cazul dacă se aplică celui nou, iar dacă nu atunci se
păstrează aşa cu a fost în întregime undeva într-o colecţie muzeală, unde se
dezinfectează, se curăţă, se restaurează şi se expune într-o expoziţie cînd e
cazul.
Este cunoscut faptul că pe la începutul anilor 1990 s-a planificat şi renovarea bisericii ortodoxe din Cenadul Unguresc, despre care ne scrie şi părintele
ortodox din comună.
***
Pe lîngă situaţia tristă a frumoasei biserici din Cenadul Unguresc ne-a relatat părintele Aurel Becan accentuează şi importanţa urgentării începerii
lucrărilor de renovare şi restaurare a bisericii. Credem că la renovarea, restaurarea valorilor bisericeşti sar putea ţine cont de marele ajutor pe care îl
oferă arhiva parohiei locale. Arhiva păstrează unele documente, proiectul,
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planul, contractele în legătură cu lucrările de „repararea adaptarea şi renovarea bisericii şi a gardului de la biserica din Cenadul Unguresc.” În această
arhivă sau păstrat:
1. Contractul legat cu Papp József meşter zidar din Macău.
2, Contractul legat cu Eugen Spang meşter aurar din Timişoara pentru
toate lucrările de aurit a bisericii.
2. Contractul legat cu Ioan Zaicu pictor din Zombolya din anul 1908.
De la parohia din Cenadul Unguresc se scrie conzistoriului următoarele
rînduri: Venerabile Conzistor!
„Conform ordinului conzistorial de sub Nr. 3693&1908 prin aceasta vin a aşterne sub % contractele de nou încheiate cu intreprinzătorii Ioan Zaicu şi Eugen
Spang în cauza picturei şi aurirei bisericii cu rugarea, ca să binevoiţi a le pravedea cu posibilă urgenţă cu clausula de aprobare.”
Despre Ioan Zaicu se ştie că înaite de a pleca la Academia de arte frumoase din Viena ucenicia artistică şi-a început-o în atelierul zugravului Filip
Matei. Numai atunci şi-a părăsit meşterul, cînd însuşi se putea considera un
zugrav pe deplin format, ce deprinsese toate tainele meseriei şi care practic
nu mai avea ce învăţa de la mentorul său. În anul 189, Zaicu pleacă la Viena
şi se înscrie la Academia de arte frumoase, unde a urmat vreme de doi ani
cursurile ca auditor şi doi ani ca elev.
Nesfîrşitele griji materiale din anii de la Viena, intermitenţele cu care îi
sosea mica bursă a fundaţiei Gojdu, a făcut ca Ioan Zaicu după patru ani să se
întoarcă în ţară pentru a cîştiga bani prin executarea unor comenzi. Întoarcea lui în ţară el o credea provizorie, dar pînă la urmă s-a dovedit a fi definitivă. La invitaţia unui prieten al doctorului Iuliu Chicin din Nădlac, care se
înscrie la concursul pentru pictarea bisericii din localitate, pe care-l cîştigă.
Zaicu, după patru ani de şcoală academică începe pictarea bisericii. Pentru
Ioan Zaicu, aflat în deplinătatea puterii sale creatoare, venit de la Viena cun
un bagaj de cunoştinţe mult superior celui pe care-l aveau obişnuiţii zugravi
de biserici din Banat, posibilităţile ce-i sînt deschise de această comandă
din Nădlac au fost nu numai de natură materială ci şi de natură spirituală.
Ansamblul pictural din Nădlac este cel mai reuşit, cel mai artistic, care se
detaşează de pictura bisericească a vremii. Ioan Zaicu în anul 1897 termină
pictarea bisericii din Nădlac, după care intreprinde mai multe pictări de biserici.
Neînţeles de ai lui de la ţară, de lumea înconjuratoare încă la pictarea bisericii din Nădlac Zaicu se vede nevoit să cedeze. Nemulţumirile localnicilor
care recunoscîndu-se pe ei înşişi sub chipul sfinţilor din scenele biblice l-au
silit să repicteze o parte a personajelor cu care erau populate şcenele pictate.
Rodica Virtaciu Medeleţ în monografia intitulată Pictorul Ioan Zaicu scrie că:
„Practic din acest moment evoluţia artistică a lui Zaicu încetează”. E vorba
de amul 1897 cînd se căsătoreşte cu Vioara Ruga şi se stabilşte la Jimbolia
în casa părinţilor soţiei sale. „Anii aceştia petrecuţi la Jimbolia au fost anii
unui regres evident în creaţia artistului: Creaţia pictorului, importantă prin
expresivele portrete din perioada sa vieneză şi în special prin abordarea unei
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tematici foarte apropiate de cea a pictorilor realişti de mai tîrziu se înscrie
meritoriu în cadrul picturii bănăţene din secolul al XIX-lea. Chiar dacă opera sa este astăzi de mică întindere, ceea ce ne-a rămas mai valoros, îl apropie
pe pictor de artiştii realişti de seamă a artei româneşti. Zaicu rămîne totuşi
prin cîteva din lucrările sale, unul din precursorii artei româneşti moderne.
Pictarea bisericii din Cenadul Unguresc are loc chiar în acea perioadă de
regres evident a creaţiei lui Zaicu. Credem că odată cu cercetarea ansamblului pictural a bisericii din Cenadul Unguresc se poate completa evaluarea
creaţiei pictorului. Zaicu în general după pictarea bisericii din Nădlac a pictat
în ritm rapid după tipare luate din acea carte de pictură bisericească pe care
a folosit-o marea majoritate a pictorilor provinciali numită Goldene Bibel.
Picturile sale sînt realizate cu mai multă îndemnare faţă de alţi zugravi,
datorită cunoaşterii profunde a trupului uman şi a proporţiilor acestuia. Desenează mai mult decît pictează personajele, fiind bun desenator care-şi execută cu corectitudine meseria şi care conturează personajele aproape grafic
printr-o linie neagră de contur ce înlocuieşte jocul de lumini şi umbre delimitîndu-le de fundal. Modul acesta de a picta biserici îi aduce renume şi de
asemeni bani.
În anul 1907 la 29 iunie a fost întocmit contractul cu oficiul parohial din
Cenadul Unguresc, iar la sfîrşitul anului 1908 a terminat lucrările.
Contractul parohiei legat cu Ioan Zaicu conţine un buget anexat care înşiră
toate lucrările specificînd numărul scenelor şi locul unde trebuiau efectuate.
Redăn în cele ce urmează textul original al contractului:
„A templom belsejében a menyezetre alkalmazandó fa festőművészeti
munkáról.
1. Az oltár helyiségben az oltár felett a szentlélek szimbolikus képe .... 1 db
2. Ugyanott a boltozatokra jobb és bal oldalon a szentírásból vett jelenetek
festendők .................................................................................................. 2 db
3. A stranák között menyezetre az evangélisták képe ........................ 4 db
4. Ugyanitt középen a mindenható Isten szimbolikus képe ................ 1 db
5. A templom hajóban a három boltív közötti menyezetre a szentírásból
vett jelenetek festendők .......................................................................... 6 db”
Pictorul Ioan Zaicu ridică plata pentru pictarea bisericii din Cenadul Unguresc în trei rate pentru după cum dovedesc chitanţele iscălite de el cu
autointitularea consecventă ca „pictor acad” (pictor academic).
Cercetarea documentaţiei păstrate în arhivă poate fi într-adevăr de folos şi
în cursul restaurării bisericii. Acestă documentaţie păstreză chiar şi modelul
mozaicului din interiorul bisericii, sau amănunte ca proiectul gardului din
împrejurul bisericii, ca şi multe alte informaţii.

In: LUMINA 2001 Revistă socială, culturală şi ştiinţifică a românilor
din Ungaria. Fondată de David Voniga, în 1894. Redactor: Elena Munteanu Csobai. Editura „NOI” Giula. 2001. p. 27–35.
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A MAGYARORSZÁGI ROMÁN ORTODOX EGYHÁZ
HELYZETE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI
IDŐSZAKBAN
Településtörténeti áttekintés
A magyarországi román nemzeti kisebbség az ország délkeleti határ menti
településeken él, a mai Békés, Hajdú-Bihar és Csongrád megyékben.
A mai Magyarország románok által is lakott települései a 17. század második felétől, de zömében a 18. században, egy-két esetben a 19. században
váltak románok által is lakott településekké.1
A román népesség kultúrájuk legfőbb alkotóelemét, román anyanyelvüket hozták magukkal, amely egyben megkülönböztette őket a már itt élő lakosságtól. Különbözőségük egy másik fontos jegye görögkeleti vallásuk volt,
éppen ezért szinte letelepedésükkel egy időben megalapították görögkeleti
egyházaikat. Egyházaik alapításának éve majdnem egybeesik letelepedésük
kezdetével.
A görögkeleti egyház levéltárában megőrzött források alapján többé-kevésbé nyomon követhető a hazai románság település-, egyház- és művelődéstörténete. Az egyházközségek alapítása kronologikus sorrendben, vármegyénként, a következőképpen alakult.
A 18. században Bihar vármegyében összesen tizenegy, románok által is
lakott település számlálható össze: Bedő, Darvas, Körösszakál, Körösszegapáti, Méhkerék, Mezőpeterd, Nagyléta, Pocsaj, Zsáka, Sarkadkeresztúr és
Vekerd községek. Valamennyi településen a betelepülő, vagy betelepített román népesség eredetileg görögkeleti vallásúak voltak, betelepülésük a 18.
század első felére, illetve a század közepe tájára esik.
A felsorolt tizenegy település közül csupán nyolc településen maradt meg
a lakosság eredeti görögkeleti vallásánál; Mezőpeterd, Zsáka, Darvas, Körösszakál, Körösszegapáti, Méhkerék és Sarkadkeresztúr románsága ma is a Román Ortodox Egyházhoz tartozik. Három településen; Bedőn, Nagylétán és
Pocsajon a betelepülő románság eredetileg szintén görögkeleti vallású volt,
de betelepülésük után néhány évtizeddel áttértek a görög katolikus hitre.
A mai görögkeleti vallású románok által is lakott települések sorában, csupán két településen, mint a 18. századi betelepüléskor, Vekerden és Méhkeréken a lakosság mintegy 98%-ban román nemzetiségű.
Bedő, Vekerd és Méhkerék községekről megállapítható, hogy valamennyi
magyarországi település közül csupán e három a betelepüléstől napjainkig
egyrészt románságából, másrészt görögkeleti vallásából adódóan, megőrizte
etnikai zártságát. A lakosság román anyanyelvét tekintve három egységes
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nyelvi szigetet alkotnak, egészen a 20. század közepéig. A tradicionális életformából adódó zártság is konzerválta az archaikus anyanyelvet, de azt nem
fejlesztette tovább. Az életmódváltással fokozatosan felbomlik a falvak viszonylagos zártsága, és magával hozza a lakosság migrációját.
Bedőn és Vekerden a falu lakossága részben elöregedett, összezsugorodott,
anyanyelvi szempontból pedig asszimilálódott. Az eredetileg román anyanyelvű lakosság mára már szinte csak vallásához való ragaszkodásában maradt meg románnak.
Méhkerék ezzel ellentétben még ma is a magyarországi románság egyetlen olyan nyelvi szigete, ahol a lakosság az 1980-as tanácsi minősítés szerint
96,4%-a román anyanyelvűnek vallotta magát.2 Archaikus nyelvét megőrizte, mert az nem tartott lépést az életmódváltással, a társadalom általános
mozgásával, az anyanemzet nyelvi kultúrájának fejlődésével.
A 18. század elejétől a történelmi Békés vármegyében kevesebb a románok által is lakott település, de a 17. század második felétől az egyházi források már említik a görögkeleti vallású, román anyanyelvű lakosságot. megtelepedésük a 17. század közepétől a 19. század végéig terjedő időszakra esik.
Görögkeleti egyházuk alapítási évének kronologikus sorrendje szerint Gyula,
Kétegyháza, Békés, Békéscsaba és Csorvás településeket vehetjük számba.
Valamennyi településen a román anyanyelvű lakosság megmaradt eredeti
görögkeleti vallásánál, egyházközségeik ma is a Magyarországi Román Ortodox Egyházhoz tartoznak, de a 20. század elejétől közöttük is kezdett tért
hódítani a baptizmus. A felsorolt települések kivétel nélkül vegyes lakosságúak.
A Bihar és Békés vármegyei románk által is lakott települések sorában két
Csanád vármegyei település; Battonya és Magyarcsanád az amelynek településtörténete hasonlóképpen alakult.
Mindkét településen a 18. század folyamán betelepült románok és szerbek
közösen hozták létre görögkeleti egyházközségüket.
A battonyai és a magyarcsanádi szerbek és románok által közösen létrehozott egyházközségek mellett Budán is létrejöttek a görögök, a macedorománok
és a szerbek által közösen alapított görögkeleti egyházközségek.
A történelmi Arad vármegyei települések közül két Elek és Pusztaottlaka
községeket kell kiemelnünk egyházaikat tekintve, hasonlóan későn jöttek
létre.
Elek községben az 1744. évi második német betelepítéssel szinte egy időben, görögkeleti vallású románok is kezdenek megtelepedni. A román kisebbség viszonylag korai betelepedése ellenére önálló egyházuk csak 1934ben jött létre, napjainkban is fenntartva görögkeleti kápolnájukat.3 Elekkel
szemben Pusztaottlaka egy későbbi, azaz másodlagos telepítési folyamat
2
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eredményeként jött létre. A 19. század végén, Elek és Pusztaottlaka községekre egyaránt vonatkozik, hogy 1945 után magyarok, Elekre pedig szlovákok is költöztek. Mára már a románok a kisebbséget alkotják.
A román nemzeti kisebbség létszáma folyamatosan növekedett a 20. század elejéig. A letelepedéskor létrejött öt kompakt lakosságú település Bihar
vármegyében: Bedő, Méhkerék és Vekerd, Békés vármegyében: Kétegyháza,
Arad vármegyében: Pusztaottlaka, amelyek közül csak az első három maradt meg kompakt lakosságúnak, az utóbbi kettő a századok folyamán vegyes
lakosságúvá vált. A vegyes lakosságú települések esetében a román anyanyelvű lakosság csatlakozott az ott élő magyarokhoz; mint Darvas, Körösszakál, Körösszegapáti, Mezőpeterd, Nagyléta, Pocsaj, Zsáka, Sarkadkeresztúr,
Békés, Csorvás, Gyula esetében; a szerbekhez, mint Battonyán és Magyarcsanádon, a németekhez, mint Eleken és Gyulán, s szlovákokhoz, mint Békéscsabán, a görögökhöz, mint Békésen, Békéscsabán és Budán, A vegyes
lakosságú települések közül Békéscsabán, Eleken, Körösszegapátiban, Budán
és Csorváson, a románok már a letelepedéskor a kisebbséget alkották. Néhány vegyes lakosságú településen a román anyanyelvűek megközelítették
az 50%-ot, vagy csak valamivel maradtak alatta, mint Magyarcsanádon, Darvason, Nagylétán, Körösszakálon és Mezőpeterden.

A Magyarországi Román Ortodox Egyház helyzete
a Horthy-korszakban
A magyarországi román anyanyelvű népesség számára 1864-tõl –, amikor
is a román görögkeleti egyház különvált a szerb patriárchától és független
érsekség lett 4 – egészen 1920-ig a Román Ortodox Egyház egyszerre vált az
egyházi és a világi műveltség hordozójává.
Az egyházi autonómia és önkormányzat – bizonyos határok között – az
egyház számára lehetőséget teremtett a művelődési élet átfogó irányítására.
Az egyház mindvégig megőrizte tekintélyét a művelődésügyben és befolyását az írásbeliség terjesztésében. A 19. század második felétől kezdődően a
művelődés minden területén kisugárzó ereje volt. A kisebbségi tudat kialakulásával és annak erősödésével az egyház az anyanyelv megőrzése érdekében
erőteljes sajtó és könyvkiadást indít el, amelyhez biztosítja az anyagi támogatást. A román kultúra támogatása szempontjából erős szellemi és egyházi
központoknak bizonyultak Arad, Nagyvárad, Temesvár, Szeben, Budapest, de
nem utolsó sorban a havasalföldi és a moldvai központok is hatással voltak a
bihari, békési, csanádi románok művelődésére. Az ezekben a központokban
tanult görögkeleti lelkészek, tanítók, értelmiségiek legjobbjai részt vállaltak a
térség román nyelvű oktatásában, a művelődésben és annak terjesztésében,
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az egyházi függetlenség és önkormányzat kivivásában. A legfontosabb nyelvés identitás megőrző intézményei az ortodox egyház és iskolái, valamint az
egyházi alapítványok támogatásával működő művelődési egyesületek, olvasó, dal és színjátszó körök voltak. A művelődés és a kultúra terjesztésében
jelentős szerepet vállalt a civil mecenatúra is, akik alapítványok létrehozásával támogatták az egyházi és kulturális életet, de főként a tehetséges román
ortodox vallású fiatalok számára ösztöndíjakat biztosítottak.
1920 után azonban Magyarország határain belül maradt román anyanyelvű népesség igen nehéz helyzetbe került, mivel értelmiségének nagy része a
román csapatokkal együtt távozott, létszáma összezsugorodott. Az itt maradt
kis létszámú román kisebbség értelmiség réteg, egyházi – oktatási és kulturális intézmények nélkül maradt. Mondhatnák úgy is, hogy a román nemzetiségi lét legfontosabb intézményei, az egyházi élet és oktatás, amelyek
a román kultúra és az anyanyelv ápolásának színterei voltak, szinte megszűntek. A magyar államhatár keretein belül összesen tizenkilenc román
ortodox egyházközség maradt, amelyek a nagyváradi és az aradi egyházmegyéhez tartoztak. A tizenkilenc román ortodox parókia bizonytalan kánoni
helyzetben működött, mivel nem tarthattak fenn hivatalos kapcsolatokat a
romániai egyházi főhatóságokkal. A tizenkilenc román ortodox parókiából
összesen csupán négynek volt lelkésze Kétegyházán Vasile Beleş, Battonyán Simeon Cornea, a gyulai kisrománvároson Petru Biberea, Budapesten
pedig Ghenadie Bogoievici lelkész teljesített szolgálatot. Természetesen a
négy lelkész igazából nem tudta ellátni az összes vidéki parókián a teendőket. A Magyarországi románok ügyeinek intézését a magyar kormány 1921ben Siegescu József pápai prelátusra, a budapesti tudományegyetem román
nyelv és irodalom szakos tanárára bízta, kinevezve őt kormánybiztosnak.5
Feladata volt a román ortodox és görög katolikus hívek egyházi ügyeinek
intézése. A Nagyváradi Román Ortodox Konzisztórium az aradi püspökség
egyetértésével Ghenadie Bogoievici budapesti lelkészt bízta meg a magyarországi román ortodox egyházközségek vezetésével. Több parókián a hívek
Siegescu József kormánybiztostól és Ghenadie Bogoievici egyházi vezetőtől
kérték, hogy járjanak közben a magyar kormánynál és engedélyezzék romániai lelkészek alkalmazását a megüresedett parókiákon, valamint a román
anyanyelvű egyházi kiadványok beszerzését.
Ugyanakkor Zubkovics György budai szerb püspök sem vállalta a román
egyházközségek felügyeletét így azután a nagyszebeni érsek 1923. évi kérésére a görögkeleti lelkészek kénytelenek voltak küzdeni egy önálló püspökség megalakításáért.
A magyarországi románok ügyeinek magyar királyi kormánybiztosa dr.
Siegescu József már 1920. évi jelentése szerint is a görögkeleti és a görög katolikus egyházközségekben olyan állami tanítók nyernek kiküldetést, akik a
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román nyelvet nem bírják.6 Román nyelvű oktatás és hitélet nélkül a kisebbség maga is igyekezett idomulni a többséghez, magyarul tanult az iskolában,
magyarul imádkozott a templomban. Ezzel szemben a magyarországi román
görögkeleti egyházközségek szerettek volna egy erős, jól működő román görögkeleti püspökséggé szerveződni. Az a néhány lelkész tapasztalva a kilátástalan helyzetet már 1925-ben megfogalmazták az önálló magyarországi román
ortodox püspökség létrehozásának igényét. Először hivatalosan 1927-ben a
budapesti és a vidéki görögkeleti román egyházközségek írásban kérték a miniszterelnököt román görögkeleti püspökség felállítására, melyre válasz nem
érkezett. A román görögkeleti egyházközségek a miniszterelnökhöz intézett
beadványa számunkra statisztikai szempontból is fontos adatokat tartalmaz a
kisebbség lélekszámára vonatkozólag. A beadvány szerint az egyház 100 000
román görögkeleti lelket számlál 18 anya és 35 fiókegyházban.7 A 14 békési
görögkeleti egyházközség kiküldöttje még ugyanabban az évben 1927. október 11-én a békéscsabai értekezleten elhatározta a görögkeleti román papi
főhatóságnak alulról-felfelé való kiépítését. Kimondták a román esperesi adminisztrátor megválasztásának, továbbá egyházmegyei konzisztórium felállításának szükségességét.8 A békéscsabai értekezleten, amelyen a battonyai
Simeon Cornea lelkész elnökölt nem vett részt Ghenadie Bogoievici csupán
négy lelkész és a román ortodox közösségek 32 világi képviselője.
Az értekezlet célja az akkori súlyosnak mondott állapotok bemutatása, valamint a szerveződés tervezetének összeállítása. Megválasztottak egy hattagú bizottságot, amely felhatalmazást kapott az egyház rendezése ügyében a
kormánnyal való tárgyalásra. A tárgyalás céljaként az egyházi vezetés megszervezését, az esperesi konzisztórium felállításához szükséges engedély
megszerzését határozták meg.9 A békéscsabai értekezlet nyomán megfogalmazott kérelem válasz nélkül maradt. A helyzetet súlyosbította az 1928.
évi román felekezeti törvény, amely kivonta a romániai egyházi hatóságok
hatásköre alól a román állam határain kívüli egyházközségeket, melynek
következtében a magyarországi román egyházközségek joghatóság nélkül
maradtak. A lelkészek az egyházszervezés érdekében esperesi zsinat összehívását határozták el. A kormány által megbízott egyházi vezető Ghenadie
Bogoievici információi nyomán az egyházszervezési gyűlés összehívásának
szándéka kitudódott, ezért annak megtartását megtiltották10. A tiltások és
korlátozások ellenére 1929. július 29-én Békéscsabán a görögkeleti iskola
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épületében tizennégy egyházközség csatlakozásával a gyűlést megtartották.11
A gyűlésen egy memorandumot állítottak össze, amelyet a kultuszminiszterhez terjesztettek fel, melyre válasz szintén nem érkezett. A lelkészek élén
Simeon Cornea battonyai lelkész állt, aki meghatározó személyisége volt az
egyházszervezés ügyének. 1932. február 29-én Kétegyházán megtartott újabb
egyházszervezési gyűlésen kimondták a Magyarországi Román Ortodox Esperesség létrehozását, melynek vezetésével egyhangúlag Simeon Cornea lelkészt bízták meg.12
1933-ban Gyulán a nagyrománvárosi templomban tartott éves közgyűlésen az esperesi teendők ellátásával Szabó Demeter lelkészt bízták meg.
Simeon Cornea és Ghenadie Bogoievici az egyház két meghatározó személyiségének 1932-ben bekövetkezett halála újabb bizonytalanság kezdetét jelentette.13 1934. június 24-én újabb közgyűlést tartott a zsinat, melyen két
pályázó Szabó Demeter gyulai és Oláh János méhkeréki lelkész közül Oláh
Jánost választották meg esperesnek. Előrelépést jelentett, hogy ugyanazon a
gyűlésen négy esperesi kerület létrehozását határozták el annak érdekében,
hogy azután egy önálló, független püspökséget hozhassanak létre. A zsinat
egyben átalakult a Magyarországi Ortodox Románok Kongresszusává, amely
kimondta a négy esperesi kerület, azaz a gyulai mellett a kétegyházi, a méhkeréki és a budapestinek a létrejöttét. A négy esperesség el kezdett működni,
amelyről a kormányt is értesítették. Ugyan hallgatólagosan, de működésüket tudomásul vették.14 Az 1934. június 24. egyházi kongresszus határozata
alapján 1936. május 15-én Gyulán összeült az esperesi gyűlés, amely elhatározta, hogy kitűzi az Esperesi Konzisztóriumot megalakító esperesi szinódus
összehívásának dátumát 1936. augusztus 20-ra.15 Az esperesi szinódus öszszehívására már nem került sor és így az egyházi konzisztórium magalakítására sem. 1936 után a magyar politikai helyzet megváltozásával a kormány
a magyarországi román ortodox egyház ügyének rendezését, a magyar ortodox egyház létrehozásával kívánta megoldani. A magyar ortodox egyház
létrehozásának szükségességét a kormány az ortodox népesség nemzetiségi
hovatartozásának népszámlálási adataival indokolta meg. A népszámlálási
adatok mellett az egységes magyar ortodox egyház és püspökség létrehozásának feltétele volt, hogy a román egyházközségek önmaguk fejezzék ki csatlakozási szándékukat és ugyanakkor kérjék a magyar nyelvű liturgia bevezetését. Természetesen a cél érdekében a kormány nyomást gyakorolt a román
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ortodox parókiákra, lelkészekre, hogy kinyilvánítsák csatlakozási szándékukat. 1940-ben sikerült a magyar ortodox egyházhoz való csatlakozásukat kikényszeríteni, a hét görögkeleti lelkésznek és több a román ortodox egyház
világi vezetőjének munkatáborokból való kiszabadításuk után.16 Három, a
budapesti, a battonyai és a magyarcsanádi egyházközségek kivételével valamennyi ruszin és román egyházközség, ugyan szabálytalanul, de csatlakozott a Magyar Ortodox Egyházhoz, melynek vezetőjévé, adminisztrátorává a
magyar kormány a vitatott előéletű Dr. Popoff Mihályt nevezte ki. Személyét
éppen vitatott előélete miatt az egyházközségek képviselői nem fogadták el
és félreállították, helyébe két adminisztrátor-helyettest neveztek, a ruszin
Szabó Teofánt és a méhkeréki Oláh Jánost. Oláh Jánost az adminisztrátor-helyettesi tisztség vállalása miatt a nagyváradi román ortodox püspök viszont
felmentette a papi szolgálat alól.17 A magyar kormánynak a magyarországi
románok egyházi ügyeinek rendezése kapcsán többféle megoldás és javaslat
kínálkozott, amelyek nem bizonyultak kivitelezhetőnek. A tárgyalások és a
megoldások keresése folytatódott egészen a világháború végéig. Mivel a látszólag önkéntes – a Magyar Ortodox Egyházhoz való csatlakozás nem egyezett a román ortodox egyházi főhatóságok és a hívek többségének akaratával
így azután az nem lehetett végleges. Már 1943. január 17-én megtartott szinóduson a gyulai hívek Szabó Demeter és Negru György vezetésével kimondták
az elválást a Magyar Ortodox Egyháztól.18 A folyamat visszafordíthatatlanná
vált, mivel a többi eredetileg román ortodox parókia sorra követte a gyulaiak
példáját és kimondták visszatérésüket az ortodoxiához.
Hivatalosan 1946. január 15-én ült össze a Magyarországi Román Ortodox
Egyházi Kongresszust előkészítő bizottsága. Majd 1946. március 27-én Gyulán ült össze a Magyarországi Román Ortodox Egyházi Kongresszus, amely
semmisnek nyilvánította a Magyar Ortodox Egyházhoz való csatlakozást és
kimondta a Magyarországi Román Ortodox Esperesség létrejöttét élén az
Egyházmegyei Konzisztóriummal, amely magába foglalja az összes magyarországi román ortodox parókiát, melynek vezetőjévé, elnöki minőségben Dr.
Mîndruţău Péter görögkeleti lelkészt választották.19 Mîndruţău Péter lelkész,
az aradi püspöktől megkapta a püspöki vikáriusi kinevezést is. Az új román
ortodox egyházmegye teljes önállósággal bíró kánonjogi szempontból a Román Ortodox Egyház bukaresti Patriárchátuságához tartozott, az aradi püspök és a bukaresti patriárcha fennhatósága alatt működött. A magyarországi
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román ortodox egyházrendezést a magyar állam 1951-ben ismerte el.20 Tulajdonképpen ekkor vált igazán valóra az, amit már az 1934. június 24-én a
zsinat is elfogadott, csak az akkori politikai viszonyok miatt az Egyházmegyei Konzisztórium létrejöttére, akkor már nem kerülhetett sor. Azonban a
Magyarországi Román Ortodox Egyház Vikáriátussága csak újabb ötven év
elteltével 1999-ben emelkedett püspökségi rangra, úgy ahogy az 1927-ben
már megfogalmazódott.

In: A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 7. 2010. évi Különszám. Fejezetek Békés megye múltjából. Debrecen, 2010. 11–17. p.
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SIMION CORNEA LUPTĂTOR PENTRU ORGANIZAREA
PAROHIILOR ORTODOXE ROMÂNE ÎNTR-O EPARHIE
Simion Cornea s-a născut la 22
decembrie 1868, în comuna Răpsig
din comitatul Aradului şi a decedat,
în ziua de 22 mai anul 1932 în Bătania ,Ungaria la vîrsta de 60 de ani.
Tatăl preotului Simion Cornea a fost
Ioan Cornea preot în comuna Răpsig. Ioan Cornea a avut şapte copii,
iar una dintre surorile lui Simion,
Floarea s-a căsătorit cu Isaia Goldiş
cu preotul din Cermei, din care căsătorie s-a născut profesorul Vasile
Goldiş1.
Referitor la viaţa şi activitatea părintelui Simion Cornea, printre puţinele documente din arhiva parohiei
din Bătania, s-a păstrat unul, emis de
conzistoriului diecezan român grecoorintal arădan, după terminarea stuSimion Cornea (1868–1932)
diilor din anul 1891. Acest document
este un testimoniu de calificaţiune,
în care se specifica următoarele:2 „tînărul Simion Cornea născut în anul 1868
luna decembrie ziua 22 în comunitatea Răpsig comitatul Aradulului, protopresbitaratul Borosiu Ineului după ce în anul produs de adeverinţe şcolastice mai nainte a absolvit în Boroşiu în anul 1888 opt clase gimnaziale depunind şi examenul
de maturitate, apoi în anii şcolastici 1888/89, 1889/90, 1890/91 în institutul clerical din Arad pe lîngă purtare lăudabilă, a petrecut cursul sistematizat clerical de
trei ani şi a absolvit cu spor bun prescrisele studii teologice praparatoriale voind
acuma a să inainta la statul preoţiei cu privire la §§ 13 121 ai statutului organic
bisericesc, iar ziua mai jos însemnată, naintea subsriu comisiei examinatoare s-a
supus la examen riguros din ştiinţile recente pentru statul preoţesc şi după prerudiţiune arătată în acelea a raporta următorii calculi de calificare, adecă: din
limba română bun, ştiinţele pedagogice bun, teologia dogmatică lăudabil, istoria
bisericească lăudabil, teologia morală lăudabil, oratoriu bisericesc bun, teologia
pastorală lăudabil, ştiinţa sf. Scripturi bun, dreptul canonic lăudabil, liturgia lăudabil stilistica bisericească bun, cîntările rituale bun, tipicul bisericesc suficient
pe lîngă aceste se află, că are scrierea bună, vorbeşte limba română şi maghiară
1
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iar în partea trupească e deplin, sănătos şi fără defect organic. Pe temeiul acestora, dacă numitul teolog absolut domn Cornea considerînduse şi pregătirile lui
ştiinţifice de mai nainte ca unul care pentru statul preoţeşti calificat cu aceste se
declară de apt pentru aplicare la una din parohiile de clasa I întîi.
Arad în 27 decembrie 1891 Comisiunea examinatoare consisterială. Preşedinte Ioan Meţianu episcop, Constantin Gurbaşiu protopreşbiterul Butenilor Vasile
Beleşiu protopop, Augustin Hamsea director seminarial, Iganatie Pap referent.”3
Tot în arhiva parohiei din Bătania s-a păstrat un atestat scris de protopopul Vasile Beleş, din care aflăm că preotul „Simion Cornea din 1 ianuarie anul
1897 pînă la 1 ianuarie, anul a 1905 a servit ca şi capelan, iar din 1905 pînă în
1906 ca paroh în parohia din Bătania, în care răstimp (după 9 ani de preoţie)
prin inteligenţa şi zelul lui, apoi prin cuvîntările pastorale ţinute în sf. Biserică
şi la ocaziuni a desceptat simţul religios moral în popor ceea ce e recunoscut din
partea superiorităţii. În urma acestora, ca unul ce a dezvoltat activitate lăudabilă
şi inteligentă se recomandă conştiincios pentru a deveni preonorat la un post mai
înalt în biserică.
Arad, 31 iulie / august 1906.”4
În anul 1911, la vîrsta de 24 de ani, Simion Cornea s-a căsătorit cu Ecaterina Iancu din localitatea Cintei din Judeţul Arad. Din această căsătorie s-au
născut şase copii. Geogiana 1894–1920, Felicia 1896–1963, Lucian 1898–1962
Ana 1900–1969, Elvira 1903–1991, Eugenia 1905–2000.5

Localitatea Bătania, comunitatea românească pe la sfîrşitul
secolului al XIX-lea şi în primele trei decenii ai secolului XX.
Preotul Simion Cornea, în cele trei decenii al secolului XX, pe lîngă faptul că şi-a păstorit comunitatea româească, a fost prezent la acţiunile oficiale
din localitatea Bătania, s-a încadrat în societatea oraşului. În primele două
decenii al secolului XX, la Bătania s-au organizat, cu două ocazii, în anul 1904
şi 19116 conferinţe învăţătoreşti a reuniunei învăţătorilor români din despărţămîntul protopopesc Arad. La aceste conferinţe a luat parte şi preotul Simion Cornea. Referitor la cea din urmă, din anul 1911 în numărul 12 al revistei
„Reuninea învăţătorilor” s-a consemnat că „după conferinţă învăţătorii s-au
prezentat la parohul locului, spre a-i mulţumi pentru „frumoasa mişă celebrată în
sfînta biserică şi pentru interesul arătat în decursul conferinţei, la care a asistat
de la început pînă la sfîrşit”.
3

Colecţia Bisericii Ortodoxe Române. Parohia Ortodoxă Română din Bătania. Acte diverse. Anul 1891.
4
Colecţia Bisericii Ortodoxe Române. Parohia Ortodoxă Română din Bătania. Acte diverse. Anul 1906.
5
Vezi arborele genealogic întocmit de părintele Ioan Ciocan din Bătania. Colecţia Bisericii Ortodoxe Române.
6
Colecţia Bisericii Ortodoxe Române. Parohia Ortodoxă Română din Bătania. Acte diverse. Anul 1906–1911.

220

Din cercetările efectuate din ultimii ani a rezultat, că pînă în anul 1926
preotul Simion Cornea a fost în spatele acţiunilor cu caracter cultural românesc, sau bisericesc. Trebuie să subliniem, cînd vorbim despre localitatea Bătania, unde în prima perioadă a dezvoltării localităţii, sîrbii şi românii
au reprezentat majoritatea populaţiei, că pe la sfîrşitul secolului al XIX-lea,
peste 50% din întreaga populaţie o alcătuiau deja maghiarii. În urma convieţuirii – conform recensămintelor – populaţia Bătaniei cunoaşte o creştere
treptată, pînă în anul 1920, cînd ajunge la 13 737 de persoane, dintre care
români 1697, iar sîrbii 2461 de persoane. După 1920, populaţia românească
şi sîrbească din localitate a început să scădă radical. Situaţia durează pînă în
anul 1941. În paralel cu această scădere radicală a populaţiei româneşti creşte numărul populaţiei maghiare.7
Pe lîngă acest fapt, de pe la sfîrşitul secolului al XIX-lea, în societatea
comunei Bătania încep să apară diferenţieri adînci, începe proletizarea maselor, a mai multor pături sociale. Această transformare este oglindită şi de
mişcările agrare-socialiste, de la sfîrşitul secolului, la care au luat parte şi
românii din localitate. Datorită mişcărilor agrare–socialiste, din anul 1891,
întrunirile asociaţiilor, petrecerile organizate de corul plugarilor, sau de tinerima română din Bătania, cu caracter rămânesc de fiecare dată erau controlate de autorităţi, şi bine-nţeles trebuia să aibă totdeauna aprobarea lor.
La aceste acţiuni biserica ortodoxă de multe ori a părut absentă, ajutînd şi
sprijinind acţiunile culturale în spatele lucrulilor. Biserica Ortodoxă Română
din Bătania, întreaga comunitate s-a aflat în totdeauna în atenţia autorităţilor,
a fost controlată şi supravegheată continuu. Căpitanul de poliţie al comunei
Bătania a avut sarcina de a aduna cele mai inportante informaţii în legătură
cu biserica din loc precum: Cine e preotul? Dacă din punct de vedere politic
este de încredere, sau nu? Cîte suflete păstoreşte? Ce avere are preotul şi
biserica? s.a.m.d.8 Probabil aceasta este motivul pentru care preotul Simion
Cornea din Bătania apare mult mai puţin la acţiunile românilor, comparativ
cu preoţii ortodocşi din celelalte comunităţi româneşti.
În timpul primului război mondial, în anul 1916, preotul Simion Cornea
a înfiinţat „Fondul bisericesc pentru ajutorarea săracilor români din Bătania”
Iată ce scrie Simion Cornea în textul fundaţional: „În decursul vieţii mele am
ajuns să număr 47 de ani, dar mai ales de cînd am primit taina preoţiei în al 24-lea
an am observat că dăruirile făcute celor lipsiţi, sau chiar celor nelipsiţi, neavizaţi
de ele au farmecul de a produce mîngîiere, care este sîmburele fericirei.” … „Fondul
acesta va purta numele Fondul săracilor români gr.orientali din Bătania înfiinţat
de preotul Simion Cornea în ziua Pogorîrei Duhului Sfînt din anul 1916. Acest titlu
se va scrie şi pe tetrapod spre a îndemna şi pe parohieni la sporirea fondului.”9
7
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Românii din Ungaria după 1920
Situaţia românilor, în general, a devenit, mult mai gravă, chiar fără speranţă, după încheierea primului război mondial. În 1920, după Trianon, pe
teritoriul Ungariei au rămas 19 comunităţi ortodoxe române, fără nici o organizaţie ierarhică bisericească, care ar fi avut competenţa să conducă aceste
parohii atunci, cînd a început perioada horthystă, total nefavorabilă pentru
minoritatea română din Ungaria. Pentru toate comunităţile ortodoxe române,
în total au rămas patru preoţi: Simion Cornea la Bătania, Vasile Beleş la Chitighaz şi Petru Biberea la Giula oraşul mic românesc şi Ghenadie Bogoievici
la Budapesta. Cei trei preoţi din teritoriu, bineînţeles, nu au putut să se deplaseze decît ocazional la toate comunităţile. Administrarea tuturor afacerilor
bisericeşti, la toate parohiile a fot imposibilă. În corespondenţa parohiilor s-au
păstrat mai multe scrisori, în care mirenii sau simplii creştini şi-au exprimat
dorinţa de a primi un preot sau dascăl sau chiar un student teolog, care după
terminarea studiilor să fie numit preot în comunitatea respectivă10.
În anul 1920, protosinghelul Ghenadie Bogoievici, parohul Budapestei, a
fost desemnat de Conzistoriul Ortodox Român din Oradea drept conducătorul duhovnicesc al parohiilor ortodoxe române din Ungaria. Acestă numire
a fost întărită mai tîrziu şi de episcopia Aradului. În paralel cu acesta şi
guvernul maghiar a creat un comisariat regal pentru afacerile românilor din
Ungaria. Conducătorul acestui comisariat a fost prelatul greco-catolic comisarul Iosif Siegescu, care trebuia să rereprezinte interesele românilor din
Ungaria.11 În primi ani, comisarul a încercat să rezolve unele probleme de
mică amploare, dar în cele mai multe cazuri rezolvarea definitivă a problemelor ivite, în legătură cu bisericile ortodoxe, cu şcolile confesionale rămase
fără preot, fără invăţători, fără manuale şcolare, a fost amînată, sau numai de
aparenţă rezolvată. Preoţii au fost aceia, care au observat marele pericol, ce
îi ameninţa şi anume pierderea credincioşilor ortodocşi a bisericii, a şcolilor
confesionale, ceea ce ar fi echivalat cu asimilarea. Datorită nemulţumirilor
faţă de biserica ortodoxă a pornit o asimilare voluntară, căreia i s-a adăugat,
în mai multe cazuri şi asimilarea forţată. După moartea preotului Petru Biberea, survenită în anul 1922, care a păstorit cele două parohii ortodoxe din
Giula, oraşul mare şi oraşul mic romînesc, în anul 1923, a fost ales ca preot
tînărul Toma Ungureanu, iar din anul 1927 a fost numit în Giula şi un al
doilea preot, în persoana tînărului Dimitrie Sabău. Parohia din Oraşul mic
românesc a fost vacantă din anul 1922 şi pînă în anul 1927, cînd a sosit Petru
Mîndruţău, care a păstorit comunitatea pînă în anul 1959.
După 1920, cea mai mare problemă a preoţilor a fost pierderea instituţiei
ierarhice a bisericii ortodoxe. Singura soluţie era înfiinţarea unei organizaţii
10
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bisericeşti, care să cuprindă toate comunităţile bisericeşti ortodoxe române.
În acest sens, Simion Cornea i-a scris părintelui Dimitrie Sabău despre marele pericol, care îi ameninţa şi anume despre pierderea credincioşilor:12 „Cu
sectarii a murit organizarea„ sau „Ti-am scris o epistolă, în care am arătat unele
primejdii sectare ce ne ameninţă rugîndu-te să te pui în conţelegere cu colegii
din vecini, ca să staverim un program de activitate. Am precizat parohia mai
atacată – Chitighazul, căci de acolo merg apostolii prin prejur.” sau” Despre dragostea uniţilor din Makó – ce am precizat – vorbesc foile ca fapt implinit. Serviciul
unguresc s-a ţinut. Noi nu ne interesăm.” Într-o altă scrisoare Simion Cornea
scria din nou:13 „Sectarii au apucat o activitate mai temeinică pentru stabilirea
organizaţiei lor. Au cerut de la pretura de aici ca să le permită permanent serviciu
divin. În adunările lor ţin vorbiri – precum bine ştim, contra noastră şi a bisericii
noastre.”14

Lupta pentru organizarea bisericii intr-o eparhie
Prima încercare de a înfiinţa o organizatie bisericească pentru comunităţile
bisericeşti ortodoxe române a fost la adunarea din Bichişciaba, din 11 octombrie 1927.15 La acestă adunare oratorul principal a fost Simion Cornea, care
a descris trista situaţie a bisericii. După adunare din Bichişciaba în data de
11 noiembrie Simion Cornea, prin baronul Urbán Peter, a informat guvernul
maghiar despre hotărîrile adunării din Bichişciaba.16 Au cerut ca guvernul să
recunoască cele 18 comunităţi sub un protoprezbiterat, cu conducerea unui
conzistor eparhial. În anul 1928, tot Simion Cornea a fost preotul care le-a
descris, episcopului Roman Ciorogaru din Oradea şi episcopului din Arad Dr.
Grigorie Comşa, situaţia în care se afla biserica:17 „Biserica noastră ort. Română
rămasă în Ungaria de azi, de la anul 1920 este lipsită de organizaţia necesară.
În comunele lispsite de preoţi neconturbaţi au apucat să lucre sectarismul contra
doctrinei bisericei noastre încît în cîteva sate abia au mai rămas cîteva familii
credincioase bisericei ortodoxe.” Prin această scrisoare, Simion Cornea oferea
toate informaţiile începînd cu anul 1923 cînd preoţi au pornit pe calea organizării, respectînd oficialităţile existente. Scriea cum au cerut ajutorul comisarului Dr. Iosif Siegescu, dar nu s-a întîmplat nimic; cum în anul 1926 au cerut
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ajutorul Sfîntului Sinod din Sibiu; cum în 11 octombrie 1927, au convocat
la Bichişciaba reprezentanţii celor 18 comune bisericeşti (preoţi epitropi şi
presedinţii comitetelor parohiale) şi au ales o comisie autorizată să compună un memoriu către guvernul maghiar ca acesta să ia la cunoştinţă, că pe
baza Statutului Organic, biserica doreşte să-şi completeze forurile, care îi
lispsesc; cum au cerut ca guvernul să recunoască înfiinţarea celor 18 comunităţi ort. Române din Ungaria de azi sub un protoprezbiteriat cu un conzistor eparhial, ca organ de control. De asemenea a prezentat propunerea
făcută de preoţi, în frunte cu Simion Cornea, către cele două episcopii din
Arad şi Oradea: „Peste toate comunele gr. Ort. Române sistematizate din Ungaria
sub conducerea unui vicar, care să conducă împreună cu conzistorul afacerile
administrative din eparhie, iar cele spirituale să le exerciteze episcopul de la
Arad, sau Oradea Mare, pentru salarizarea celor două intituţii (pentru protopop
şi conzistor) cerem ajutor de stat”.
Scrisoarea preotului Simion Cornea continuă în felul următor:
„Deoarece guvernul maghiar n-a făcut nimic pînă azi (adică pînă la data de
1928 5 noiembrie), iar afacerile bisericeşti tot mai tare se încurcă ca să nu lăsăm
bolnavul să devină muribund am aflat de bine a convoca preoţimea la consfătuire
în colegiu preoţesc în 5 noiembrie anul curent am convenit a treia oară la Ciaba
(adică Bichişciaba). Aici s-a luat rezoluţia următoare: Să cerem încuvinţarea Veneratului conzistor din Arad sau Oradea Mare de a permite unirea tuturor parohiilor ort. ro. Rămase aici în Ungaria – într-un singur tract să aparţină în celea
spirituale Veneratului Conzistor din Arad.”
Simion Cornea împreună cu ceilalţi preoţi vroiau s-o facă organizarea bisericii într-un mod absolut legal, pe baza Statutului Organic al bisericii ortodoxe. Din acest motiv a fost scrisă şi această scrisoare informativă, cu toate
detaliile, în care la urmă se consemna: „În urmă s-a ivit mai multe nedumeriri
la care cerem lămurire:
1. Avem noi drep să ne constituim confom § 29 al Stat. Org. La organizarea
nostră ne trebuie permisiunea de la vre-un venerat conzistor sau ba? Dacă nu,
apoi cerem binecuvîntarea Arhierească peste lucrarea nostră.
2. Permite Ven. Conzistor din Oradea întrunirea comunelor foste bihorene la un
protopopiat cu cele arădane sub supremaţia spirituală a P. Sfântului episcop din
Arad, – sau comunele de sub zel Aradan să revină la Oradea?
3. Administrarea protopopească pe baza § 29 aliniatul XVII din Statutul Org.
denumeşte colegiul preoţesc (care e autorizat a alege deputat la sinodul eparhial)
sau să-l aleagă sinodul eparhial?” Deci la aceste nedumeriri Simion Cornea a
cerut lămuriri. Scrisoare se încheie cu următoarele: „După ce vom primi răspunsul binecuvîntat de la P. S, Voastre la acestea trei puncte de sus ne vom întruni
din nou. Despre decisul ce îl vom lua vom aviza guvernul maghiar spre al lua la
cunoştinţă.”
Degeaba a fost informat şi guvernul despre planurile organizării fiindcă
nu s-a rezolvat nimic. După doi de zadarnică aşteptare preoţii au hotărit convocarea unei noi şedinţe a colegiului preoţilor ortodocşi români din Ungaria,
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care avut loc la data de 29 iulie 1929 tot la Bichişciaba.18 Încă înaintei acestei
conferinţe preotul Dimitrie Sabău într-o scrisoare din 2 iulie 1929 il inştiinţa
pe Simion Cornea despre problema numirilor în posturilor de invăţători: „învăţători români cu diplome obţinute în România nu pot să ocupe posturile
din Ungaria numai dacă vor da un examen în Ungaria”. La sfîrşitul scrisorii
preotul îi solicită lui Simion Cornea convocarea unei noi adunări: „Deci părinte vă rog dacă credeţi că aţi putea convoca o adunare cît mai grabnică, fiindcă
eu văd aici în oraş ce se petrece zi de zi şi starea noastră din prezent nu multă aşteptare sufere. Deci convocaţi şedinţă cît mai curînd la B, ciaba.” Pînă la şedinţa
convocată preotului Simion Cornea îi mai soseşte încă o scrisoare datată în
10 iulie 1929 în care se spunea:
„Firma noastră convingere este aceea că a munci sistematic, ori a desgfăşura
orice activitate administrativă păstorală şi în afară de parohiile nostre ar fi ceva imposibil în lipsa unui conducător şi şef îndrumător. Sar produce o neînţelegere o dezbinare în deterimentul întregei biserici şi-n fine o anarhie dezastroasă. Ca să putem
trăi deci şi pe mai departe ca biserică ortodoxă română este neaparat necesar să ne
organizăm în timpul cel mai scurt posibil sub conducerea unui frate în Hristos dintre noi. Care ar fi modul şi felul organizării noi deocamdată ne abţinem de la aceasta, dindu-vă d-voastră întietate competentă ca vîrstă, experienţă, rang ierarhic şi
poziţie socială şi rugîndu-vă în numele ortodocşilor din Ungaria înţelegeţi strigarea
nostră şi ne daţi mînă de ajutor prin sfaturile şi intervenţa personală a D-voastră.
Sprijiniţi cauza şi scopul sfînt de mîntui sufletele încredinţate nouă cari numai de la
noi pot primi şi pot aştepta salvarea, ca în sfîrşit să nu ni se aplice şi nouă sentinţa
dreaptă de la oameni şi de la D-zeu Fixaţi-ne D-voastră părerile şi planul ref. la organizarea bisericei noastre şi ne avizaţi în timpul cel mai scurt posibil ca să poată
ajunge munca noastră la ţinta mult dorită şi cît de curînd la sfîrşit bun şi folositor.”19
Scrisoarea era semnată de patru preoţi: Dimitrie Sabău preot din Giula,
Petru Mişcuţa din Bichiş, Petru Mândruţău din Giula Oraşul Mic romînesc şi
Toma Ungureanu din Giula. În sfîrşit Colegiul preoţilor ortodocşi din Ungaria s-a întrunit la Bichişciaba, conform prevederilor din Statutul Organic. S-a
decis, conform § 40 din Stat. Org. ca membrii eclesiastici ai sinodului protopopesc să fie fiecare preot a comunelor în care este preot instituit.
Preşedinte: Simion Cornea şi opt preoţi:
Ghenadie Bogoevici din Budapesta; Toma Ungureanu din Giula; Dimitrie
Sabău din Giula; Gheorghe Buha din Cenadul Unguresc; Ioan Ola din Micherechi; Petru Mândruţău din Giula; Petru Mişcuţa din Bichiş; Ioan Borza din
Chitighaz; şi un membru suplementar Gheorghe Botău din Bichişciaba.20
Din corespondenţa preoţilor reiese clar cîte piedici a trebuit să învingă
preoţii. Spre exemplu, ei se întruneau cu ocazia unei înmormîntări, fiindcă
18
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altfel trebuia convocată o şedinţă cu aprobare de la poliţie.21 Preoţii tot timpul au fost urmăriţi de poliţie.22 Următoarea sedinţă a fost proiectată să se
ţină pe data de 5 septembrie 1929, tot la Bichişciaba, – numai că protosinghelul Ghenadie Bogoievici, parohul Budapestei, – care după cum am amintit
a fost încredinţat de Conzistoriul Ortodox Român din Oradea să fie conducătorul duhovnicesc al parohiilor ortodoxe române din Ungaria – în data de
30 august, la înştiinţat şi pe premierul Ungariei Bethlen István.23 Pe lîngă
acesta Ghenadie Bogoievici a luat legătura şi cu toate parohiile rugîndu-le să
nu trimită delegaţi la conferinţa convocată.24 În data de 2 septembrie 1929,
secretarul de stat Petri Pál de la Ministerul de culte, a cerut telegrafic prefecturilor judeţelor Arad şi Bihor să-i comunice preotului Simion Cornea că
adunarea sinodului preoţesc este ilegală, contra statului şi că întrunirea, din
punctul de vedere al organizării, nu poate să fie decît o întrunire privată. În
ziua următoare, la data de 3 septembrie,25 cei şapte preoţi ortodocşi au trimis
o scrisoare ministrului cultelor, în care au prezentat situaţia bisericii de după
1920 şi au argumentat că şedinţa sinodului preoţesc nu este ilegală, fiindcă
au primit aprobarea şi de la poliţie şi că guvernul a fost inştiinţat depre situaţia existentă şi despre necesitatea organizării bisericii. Cei şapte preoţi
Simion Cornea, Petru Mişcuţa, Dumitru Sabău, Gheorghe Boteu, Toma Ungureanu, Petru Mîndruţău şi Ioan Ola au cerut categoric ca ministrul să ia la
cunoştinţă despre organizarea bisericii, iar pentru viitor să trimită aprobarea
sinodului protopopesc. Pe data de 5 septembrie sedinţa sinodului protopopesc – care ar fi avut menirea să-şi aleagă conducătorul protopopiatului – s-a
întrunit la Bichişciaba, dar la faţa locului au luat cuvîntul doi reprezentanţi
ai oraşului, care au comunicat celor prezenţi, că această şedinţă nu poate
să fie decît o întrunire privată.26 Cei prezenţi Simion Cornea din Bătania,
Petru Miscuţa din Bichiş, Gheorghe Boteu din Bichişciaba, Dimitrie Sabău
din Giula şi încă trei mireni din Micherechi, Bichiş şi Bichişciaba au decis
că în spatele situaţiei create se află şi protosinghelul Ghenadie Bogoievici,
care a periclitat întrunirea sinodului. De altfel în urma acţiunii sale, poliţia
din Sarkad i-a interzis preotului Ioan Ola din Micherechi să participe la adunarea sinodului.27 Cei care au fost de faţă la adunarea sinodului au decis să
21
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redacteze un memoriu către ministrul cultelor. În paralel cu acest memoriu
adunarea a decis că hotărîrile sinodului preoţesc sînt valabile. Peste aproape
o lună de zile la 1 noiembrie 1929, Simion Cornea cere ajutorul domnului Dr.
Gheorghe Alexici – ministrului de culte de mai tîrziu – care era preşedintele
comitetului parohial din Budapesta, ca pe baza informaţiilor date, să intervină la părintele Bogoievici, ca să binevoiască a lua la cunoştinţă de protocol şi
să răspundă în scris la cele şapte întrebări între care a şasea întrebare era:
„Care este interesul binepriceput al bisericei nostre” avizat de Pe Sa, căci cu bîrfeli
la guvern nu a servit ei strict interesul bisericei noastre; chiar Pe Sa?”28
Scrisoare se termină cu: „Ne punem toată increderea în Magnificenţa Voastră
că o să luaţi de la părintele Bogoievici rezoluţia la celea 7 puncte sus expuse, pe
care ne-o aţi promis cu toată solemnitatea. Ca nici o piedică să nu fie la convocarea sinodului protopopesc aici alătur lista membrilor aleşi la sinodul ordinar protopopesc pe anul acesta. Sperăm că Magnificenţa Voastră ca preşedinte
a comitetului parohial din Budapesta prin cultura superiaoră de care dispuneţi
o să apreciaţi temeinic periclele ce urmează din trăgănarea organizărei bisericii
noastre.”
La sfîrşit Simion Cornea iscăleşte scrisoarea în numele colegiului preoţesc. Şi din această scrisore reiese că Simion Cornea împreună cu preoţii
şi-au menţinut părerea că întrunirea colegiului preoţesc a fost legală, că hotărîrile colegiului preoţesc sînt valabile. Guvernul maghiar nu a mai putut
amîna rezolvarea situaţiei bisericei ortodoxe române. Secretarul de stat Petri
Pal de la Ministerul de culte la data de 14 februarie 1930, l-a înştiinţat pe
Simoin Cornea, că gurvernul maghiar încearcă să rezolve problemele credincioşilor români, în situaţia în care se află, dar să aibă răbdare ca să se creeze
baza legalităţii, cu drepturi autorizate.29 Guvernul căuta rezolvarea modului
de organizare, pe diverse căi, dar nu a legalizat nimic. La 29 februarie 1932, la
Chitighaz s-a intrunit adunarea protopreşbiterală ocazie cu care s-a declarat
înfiinţarea Protopopiatului Ortodox Român din Ungaria.30 Cu conducerea afacerilor acestui organ a fost ales cu vot unanim, Simion Cornea, după care s-a
cerut din nou aprobarea. Însă nu peste mult la 27 iunie 1932 la Giula „în sala
de învăţămînt a şcoalei confesionale ortodoxe române din Giula oraş mare
românesc s-a întrunit şedinţa comitetului protopopesc ort. Rom. din Ungaria
convocată de preotul Petru Mişcuţia, care a preluat arhiva protopopescă.”31
Preotul Mişcuţia a adus la cunoştinţă, în mod oficial, moartea protopopului
Simion Cornea, care a avut loc la 22 mai 1932, rugînd membri comitetului
ca în semn de recunoştinţă şi doliu, să se ridice un moment în picioare. Cu
28
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această ocazie s-a hotărît convocarea şedinţei sinodului protopopesc în vederea
alegerii protopopului, fiindcă cu mortea
lui Simion Cornea, scaunul protopopesc
a devenit vacant.
În această perioadă, şedinţele au fost
ţinute la Bichişciaba, Chitighaz, iar după
1932 locul de organizare a devenit oraşul
Giula. Cronologia evenimentelor arată,
că în fruntea demersurilor de organizare a unei instituţii ierarhice bisericeşti,
pentru comunităţile ortodoxe române
din Ungaria, s-a aflat preotul Simion Cornea din Bătania, sprijinit de toţi preoţii
din acea perioadă a istoriei. Ultima perioadă a vieţii sale (cei cinci ani) a fost
plină de nelinişte cum scrie Dimitrie
Sabău în mai multe scrisori: „ştiu că sînteţi neliniştit din cauză că actele oficiale se
pierd prin labirintul enigmelor.”31 Simion
Cornea în ultimi cinci ani ai vieţii sale
a fost tot timpul îngrijorat din cauza problemelor legate de organizarea ierarhiei
bisericeşti, dar în acelaşi timp el a fost
cel care i-a incurajat pe ceilalţi. Iată cum îi scria lui Gheorghe Alexici: „Noi
credem că destinul nostru al fiecărui membru al bisericei care nu este de a ne slăbi
unul pe altul a ne descuraja la luptă, ce trebuie să o dezvoltăm pentru menţinerea
ortodoxiei noastre, ci a ne întări reciproc contra duşmanului comun.”32
Simion Cornea, sprijinit de toţi preoţii din acea perioadă au avut curajul
să lupte contra guvernului maghiar, în înteresul bisericii, pentru românii din
Ungaria de multe ori periclitîndu-şi şi viaţa. Sînt cunoscute şi evenimentele
de după 1932, cînd mulţi preoţi au fost internaţi în lagăre de concentrare.33
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A MAGYAR–ROMÁN TÁRSASÁGOK TÖRTÉNETE
1945–1950-IG
Magyarország bel- és külpolitikai helyzete
a második világháború végén
Magyarország 1944 őszén fokozatosan hadműveleti területté vált és egyben megszállt országgá. A harcoló csapatok 1944. szeptember 23-án érték
el az ország délkeleti határait, az első magyarországi települést, december
közepére a Tiszántúl jelentős része is a szovjet csapatok kezére került, és
a hadműveletek 1945. április közepéig tartottak. A front elvonulásával általában a legtöbb helyen megalakulnak az új hatalmi szervek nemzeti bizottság néven. Ezek a legfontosabb teendői a halottak eltemetése, a háborús
romok eltakarítása, a járványok megelőzése, a közélelmezés megszervezése,
a termelés újraindítása stb. A felsoroltak mellett fontos szerepük volt még a
szovjet hadsereg ellátását biztosító szolgáltatások, különösen a közmunkák
megszervezésében, amelyek a front állásától és szükségleteitől függően érintették általában a polgári lakosságot. Az országban zajló események alakulását befolyásoló tényező lett az illegalitásból kilépő Magyar Kommunista Párt.
A párt akcióprogramját 1944. november 30-án a debreceni Néplap hasábjain
tette közzé. A program a következő fontosabb követeléseket és intézkedéseket tartalmazta:
a) a nemzet aktív részvétele az ország felszabadításában,
b) a fasiszta szervezetek feloszlatása, a háborús bűnösök felelősségre vonása,
c) a népellenes törvények és rendeletek hatálytalanítása a demokratikus
szabadságjogok egyidejű biztosításával,
d) az igénylők közreműködésével radikális földreform bevezetése,
e) a nagytőke befolyásának korlátozása, a munkások és alkalmazottak szociális helyzetének javítása,
f) a sztrájkjog törvényben való rögzítése,
g) őszinte együttműködés a szomszédos államokkal és a nyugati szövetséges nagyhatalmakkal,
h) barátság kiépítése a Szovjetunióval,
i) a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front, vagyis a koalíció mielőbbi létrehozása, amelyben az ország valamennyi demokratikus és antifasiszta erejének egyesülniük kell.1
A Magyar Nemzeti Függetlenségi front 1944. december 2-án alakult meg
Szegeden, az MKP, a Szociáldemokrata Párt (SZDP), a Nemzeti Parasztpárt
(NPP), a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt (FKGP), a Polgári
Demokrata Párt (PDP), és a szakszervezetek részvételével. A front tagjai a
Magyar Kommunista Párt akcióprogramját – kisebb módosításokkal – saját
1
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közös programjukként fogadták el. A Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontot és programját a Szovjetunió, mint Magyarország további sorsáért felelős
szövetséges nagyhatalom az antifasiszta nagyhatalmak nevében is hajlandó
volt elfogadni. A szövetséges nagyhatalmak hozzájárulásával és a függetlenségi frontba tömörül pártok megegyezése alapján 1944. december 14-én
Debrecenben megtartotta alakuló ülését az Ideiglenes Nemzetgyűlés Előkészítő Bizottsága. Az előkészítő bizottság kiáltvánnyal fordult a nemzethez,
majd december 15–20. között – a nemzeti bizottságok aktív közreműködésével – lebonyolította az ideiglenes nemzetgyűlési választásokat. Az Ideiglenes Nemzetgyűlésben 230 képviselő foglalt helyet, közülük 90 az MKP, 56
az FKGP, 43 az SZDP, 16 az NPP és 13 a PDP tagja volt. A felsoroltakon kívül
26 képviselő pártonkívüliként csatlakozott a függetlenségi fronthoz, valamint programjához.2 A mandátumok száma összesen 498-ra emelkedett. Az
Ideiglenes Nemzetgyűlés első ülésén, 1944. december 21-én, Debrecenben,
a nemzet akaratának kifejezésére egyedül hivatottnak és a „magyar állami
szuverenitás kizárólagos képviselőjének” nyilvánította, majd másnap – a szövetségesek által Moszkvában elfogadott lista alapján – „megválasztotta” az
Ideiglenes Nemzeti Kormányt. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés elnöke Zsedényi
Béla egyetemi tanár, a miniszterelnök Miklós Béla vezérezredes lett. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés – előzetes pártközi megállapodás alapján – 23 tagú
Politikai Bizottságot is választott, széles hatáskörrel. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés ülései közötti időszakban ez a testület ellenőrizte a kormányt. A bizottság munkájában a pártok vezető politikai személyiségei vettek részt. Az
Ideiglenes Nemzeti Kormány összetétele nem felelt meg pontosan a politikai
erőviszonyoknak, ezért a későbbiekben két ízben is sor került a kormány
„rekonstrukciójára”. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány, a függetlenségi front
programjának megfelelően, 1944. december 28-án hadat üzent Németországnak. Ezzel Magyarország egyértelműen kinyilvánította csatlakozást az antifasiszta hatalmakhoz, és ezzel megnyílt az út a fegyverszünet megkötéséhez
is. Magyarország, mint a háború vesztese, arra kényszerült, hogy fenntartás
nélkül elfogadja a győztesek érdekeit, és az általuk diktált feltételekkel kössön fegyverszünetet, majd békeszerződést. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány
az 1945. január 20-án Moszkvában aláírt fegyverszüneti szerződésben vállalta, hogy minden lehetséges módon és eszközzel hozzájárul a szövetségesek háborús erőfeszítéseihez, és 8 gyalogos hadosztályt bocsát a Szövetséges
(Szovjet) Főparancsnokság rendelkezésére. A diktátum érvénytelenítette az
1938. és az 1940. évi bécsi döntéseseket, és arra kötelezte a kormányt, hogy
az összes csapatot és hivatalnokot Magyarország 1937. december 31. határai
mögé vonja vissza. Rendelkezett még a fasiszta maradványok felszámolásáról, valamint a Szövetséges Ellenőrző Bizottság, a (SZEB) felállításáról. A bizottság tagjai voltak az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és a Szovjetunió
képviselői, elnöke pedig Vorosilov marsall lett, ebből adódóan Magyarország
további sorsának alakításában a döntő szó a szovjeteké lett. A SZEB volt hi2
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vatott szabályozni és ellenőrizni a fegyverszüneti feltételek végrehajtását.
Széles hatáskörrel is rendelkezett, „kezében tartotta” a külpolitikát, de fontos
belpolitikai kérdésekben is utasíthatott. Ez azt jelentette, hogy nemcsak az
ország szuverenitását korlátozta, hanem az Ideiglenes Nemzeti Kormányt és
az azt követő kormányok politikáját is erősen befolyásolta. A fegyverszüneti szerződést a szövetséges nagyhatalmak nevében Vorosilov, az Ideiglenes
Nemzeti Kormány megbízásából pedig Gyöngyösi János külügyminiszter,
Vörös János honvédelmi miniszter és Balogh István miniszterelnökségi államtitkár írta alá.
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány a fegyverszüneti szerződés aláírása után
látott hozzá az új államszervezet kiépítéséhez. Legelső feladatának a demokratikus hadsereg megszervezését tekintette. Megkezdődött a felbomlott közigazgatás újjászervezése, az új belügyi és igazságügyi apparátus kiépítése, a
közrend biztosítása, az újjászerveződő rendőrség bűnügyi osztályának megalakítása, a háborús bűnök elkövetésével gyanúsítottak felkutatása. A politikai rendőrség megszervezésében kezdettől – a szovjet és állambiztonsági
szervek képviselőinek közreműködésével és tanácsával – Péter Gábornak
volt fontos szerepe. 1945. március elején megalakult a Honvédelmi Minisztérium Katonapolitikai Osztálya, júliusban pedig létrehozták a gazdasági rendőrséget. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. januári rendeletével újjászervezte az önkormányzatokat és a közigazgatást. Az ideiglenes törvényhatósági
bizottságok és képviselő testületek megválasztásával és összetételével kapcsolatosan a jogszabály úgy intézkedett, hogy azokban minden demokratikus párt, illetve a szakszervezeteken keresztül a társadalom minden rétege
arányos képviselethez jusson. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. február
26. rendelete – a polgári jobboldal és fasiszta politikai és félkatonai szervezetek feloszlatásáról – a fasizmus maradványai radikális felszámolásának a
jegyében fogant. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezte az ún. zsidótörvényeket, és rehabilitálta az ellenforradalmi rendszerben baloldali meggyőződésükért elítélteket. A népbíróságok végezték a háborús bűnösök büntetőjogi
felelősségre vonását. 1945. február–márciusban megalakultak a földigénylő
bizottságok, március 17-én a kormány elfogadta a földosztásról szóló rendeletet, majd a bizottságok átalakultak földosztó bizottságokká, és a földosztás is
befejeződött augusztus végére. A végrehajtott földosztás felszámolta a nagybirtokrendszert, megszüntette a nagy- és középbirtokok gazdasági hatalmát
Magyarországon.
Az 1944. március 19-i német megszállás után rendszeressé váló légitámadások, majd szeptember végétől a több mint fél éven át tartó frontharcok
romhalmazzá változtatták az országot. A fővárosban több mint 13.000 lakás
megsemmisült, több mint 18.000 lakhatatlanná vált. Szinte teljesen megbénult az egész ország közlekedése. Felrobbantották a vasúti és közúti hidak
jelentős részét. A németek szétrombolták a vasúti sínhálózat és pályatestek
közel 40%-át. A gyárak, üzemek és vállalatok 90%-át érte kisebb-nagyobb
károsodás. Az állatállomány és a mezőgazdasági felszerelések is súlyosan károsodtak. A háborús károk a nemzeti vagyon 40%-ának feleltek meg, ami a
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hadműveletekből, s főleg a bombatámadásokból és az egymással szemben
álló hadseregek szükségleteinek a kielégítéséből származott, illetve a veszteségeket növelte még a nemzeti vagyon jelentős részének Ausztriába és Németországba való szállítása is. Az anyagi károk mellett Magyarország második világháborús embervesztesége kb. 750.000-re tehető. Az ország jóvátételi
kötelezettségei tovább nehezítették a helyreállítást. A fegyverszüneti szerződés értelmében Magyarország a Szovjetuniónak 200, Jugoszláviának 70,
Csehszlovákiának 30 millió USA-dollárt volt köteles hat év alatt természeti
javakban – világpiaci áron számítva – fizetni.
Az ország belpolitikai helyzetét jellemezte, hogy 1945 nyarára a pártok
az egész országban kiépítették szervezeteiket, és ezzel nagyjából egyidejűleg
lazultak kapcsolataik, ellentéteik pedig fokozódtak. Az MKP befolyását mutatja, hogy 1945 februárjában 30.000, majd októberben már félmillió tagja
volt. A párt akcióprogramjának mielőbbi végrehajtását és az újjáépítés megindítását szorgalmazta. Elsősorban az ipari munkásságra, a bányászokra és a
falu szegénységre kívánt támaszkodni. Az MKP Moszkvából jött vezeti: Rákosi Mátyás (főtitkár), Farkas Mihály, Révai József, Nagy Imre, Vas Zoltán – és
az itthoniak: Rajk László, Kádár János, Horváth Márton, Apró Antal, Kállai
Gyula nemcsak a megszálló hatóság bizalmát élvezték, hanem többségük
fenntartás nélkül kiszolgálta a Szovjetuniót is.3 Ugyanakkor az MKP kezdettől
fogva számított a koalíciós pártokban tevékenykedő baloldali politikusokra,
akik beépített személyek voltak az ellenzéki pártokban. A párt lapja a Szabad
Nép volt.
A SZDP az MKP-hez hasonlóan szintén az ipari munkásságra és a városi
dolgozó rétegekre kívánt támaszkodni. Taglétszáma olyan 400.000 körül
mozgott. A párt egyáltalán nem volt egységes. Vezetői között volt a konzervatív Peyer Károly, az európai szociáldemokrata Kéthly Anna, Bán Antal,
Szeder Ferenc, Szélig Imre és a határozottan baloldali, erősen kommunistabarát Marosán György, Szakasits Árpád (főtitkár), Rónai Sándor. A párt lapja
a Népszava volt.4
A baloldali radikális Nemzeti Parasztpárt elsősorban a szegény- és kisparasztság politikai képviseletére vállalkozott, de csatlakoztak hozzá az értelmiségiek (pedagógusok, orvosok, protestáns lelkészek) közül is. 1945 augusztusában taglétszáma meghaladta a 170.000-et. A párt vezetői: Veres Péter,
Kovács Imre, Darvas József, Erdei Ferenc, Illyés Gyula, Farkas Ferenc és
mások voltak. Mondhatnánk, hogy e pártban tömörültek a népi írók mozgalmának legjelesebb képviselői, és itt tevékenykedett Bibó István is. A párt
lapja a Szabad Szó volt.5
A FKGP újjászervezése 1944 végén Debrecenben történt Balogh István elnökletével. A párt 1945 nyarára, mintegy 900.000 fős tagságával átfogta az
egész országot. A párton belül megkülönböztethetünk:
3
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A párton belüli balszárnyhoz tartozókat, akik vállalták a MNFF programjának következetese végrehajtását. Ők voltak a polgári tagozatban helyet foglaló baloldali értelmiségiek, mint: Barcsa Sándor, Gulácsy György, Mihályfi
Ernő, Ortutay Gyula, és itt helyezkedetek el Dobi István és szegényparaszti
hívei is. A balszárnyhoz számítható Gyöngyösi János, Fíló Sámuel, Szabó Árpád, Dinnyés Lajos és Oltványi Imre is. Ez a szárny igen szoros kommunista
kapcsolatokkal rendelkezett. Elismert vezetőjük maga a pártvezér, Tildy Zoltán volt.
A párton belüli centrum alkotta a legerősebb és a legszervezettebb csoportot, tagjai voltak Nagy Ferenc, Kovács Béla, Varga Béla. Mögöttük sorakozott fel nemcsak a módos parasztság túlnyomó többsége, hanem a közép- és
kisparasztság jelentős része. Jó kapcsolataik voltak a városi burzsoával és
a nagytőke képviselőivel, valamint a katolikus egyházzal. Ez a szárny – elsősorban külpolitikai okokból – a békeszerződés aláírásáig nem kívánta a
baloldali pártokkal kötött megállapodást felmondani, mivel ez az MNFF szétszakítását jelentette volna.
A párton belüli polgári és kispolgári irányzat képviselői igen nagy számban foglaltak helyet. Tagjai képviselték a nagytőkét és a vele összefonódott
nagybirtokosokat, mint Auer Pál, Pfeiffer Zoltán, Szolnoki István és Sulyok
Dezső. Létezett még a Vásáry István és a B. Szabó István-féle módos paraszti
irányzat is. A kisgazdapártot 1945 nyarára kialakult összetétele miatt a történeti irodalom joggal nevezi gyűjtőpártnak. A párt lapja a Kis Újság volt.6
1944 végén a polgárság másik szószólójaként jelentkezett a Polgári Demokrata Párt. A párt lényegében a fővárosban és a megyeszékhelyeken rendelkezett politikai befolyással kb. 60.000 fős tagságával. 1945 áprilisában a
párt elnöke gr. Teleki Géza volt, majd Szent-Iványi Sándor teológiai tanár
lett. Az alelnökök Bródy Ernő és Őrley Zoltán voltak, tagjai pedig még Supka
Géza nagytudású polihisztor és Rupert Rezső polgári liberális politikus. A
párt lapja a Világ volt. A MKP hatásra 1945 nyarára a Polgári Demokrata Pártot kiközösítették a függetlenségi frontból.7
A Magyar Radikális Párt 1944 novemberében Csécsy Imre vezetésével
szerveződött újjá. Programja és politikai irányelvei baloldali jellegük ellenére
is csak szűk körben terjedtek el. Vezetőik Csécsy Imre mellett Zsolt Béla és
Kende Zsigmond. A párt lapja a Haladás volt.8
1944 végén, 1945 elején kezdődött meg a Keresztény Demokrata Néppárt,
majd 1945 tavaszától a Demokrata Néppárt szervezése. Két egyetemi tanár,
Eckhardt Sándor és Bálint Sándor révén azonban már 1945 végétől parlamenti képviselettel rendelkeztek. Lapjuk a Hazánk volt.9
A nyugati nagyhatalmak a diplomáciai elismerést a közös listáról való lemondástól tették függővé. Az 1945. november 4-i nemzetgyűlési választáso6
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kon a szavazatok alapján a FKGP 245, az MKP 70, az SZDP 69, az NPP 23, a
PDP 2 mandátumot szerzett. A nemzetgyűlés első ülése azonban még további 12 képviselőt választott tagjai sorába. Így került megválasztásra: Bölöni
György, Miklós Béla, Juhász Nagy Sándor, Károlyi Mihály, Kodály Zoltán,
Moór Gyula, Páczay Pál, Szentgyörgyi Albert, Szőnyi István, Tamási Áron,
Vámbéry Rusztem és Zsedényi Béla.10 A nemzetgyűlési választások tisztázták
a politikai erőviszonyokat Magyarországon. A „polgári tábor” szinte egyöntetű támogatását élvező Független Kisgazdapárt szerezte meg a szavazatok
abszolút többségét, ugyanakkor a kommunisták–szociáldemokraták és a parasztpártiak együttes szavazati aránya 41,2% volt. Ez egyben azt is bizonyítottak, hogy az új nemzetgyűlésben a baloldal jelentős erős képviselt. 1945. november 15-én sikerült a kisgazdapárt vezetőjének, Tildy Zoltánnal koalíciós
kormányát megalakítani, melyben 7 kisgazdapárti, 3-3 kommunista és szociáldemokrata és egy parasztpárti politikus kapott helyet. Dobi István, Rákosi
Mátyás és Szakasits Árpád államminiszterként kerültek be a kormányba. A
FKGP győzelme után a Tildy-kormányban a baloldal pozíciói jelentősen megerősödtek, és a kormány megalakulásának külföldi visszhangja kedvezőbb
volt, mint a hazai.

A Budapesti Magyar–Román Társaság létrejöttének körülményei
és megalakulása
E tanulmány első fejezetében nyomon követhettük az ország belpolitikájának legfontosabb eseményeit. Az ország bel- és külpolitikai helyzetéből adódó politikai követelések tulajdonképpen megfogalmazták a Magyar–Román
Társaság megalakításának szükségesességét, és egyben meghatározták, illetve előkészítették a társaság létrejöttének körülményeit. Pontosabban megfogalmazva az MKP-nek már az 1944. november 30-án, a debreceni Néplap hasábjain közzé tett akcióprogramjában felsorolt követelések és intézkedések
között olvashatjuk többek között a következő célkitűzést: „őszinte együttműködés a szomszédos államokkal és a szövetséges nyugati nagyhatalmakkal”.
Ennek a célkitűzésnek a jegyében alakultak meg a különböző Társaságok,
mint a Magyar Keleti Társaság,11 a Magyar–Szovjet Művelődési Társaság,12 a
Magyar–Román Társaság, a Magyar–Angol Társaság,13 a Magyar–Amerikai
Társaság,14 a Magyar–Jugoszláv Társaság.15 Megalakulásuk az ország külpolitikai elszigeteltségéből való kiutat jelentették, illetve a nyitást és egyben az
ország szuverenitásának az elismertetését kívánták elősegíteni, szorgalmaz-
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ni. Nem véletlen, hogy megalakulásuk kronologikus sorrendjében, az említett társaságok közül éppen a Magyar–Román Társaság volt a harmadik. A
társaság főtitkára, Balázs T. Béla megfogalmazása szerint: „tudvalevő, hogy az
összes szomszédos népek közül a legtöbb tennivalónk a románokkal van”.16
A levéltári iratanyagból úgy tűnik, hogy a magyar–román kultúrkapcsolatok megindításának, illetve rendezésének tervezése szinte egyidőben, két
szálon is elkezdődött. Szenczei László budapesti író 1945. szeptember 14-i
keltezéssel beadványt küldött a Magyar Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumnak, melynek tárgya: „A Magyar–Román Kultúrkapcsolatok Munkaterve”. A beadványt, illetve annak másolatát a VKM eljuttatta Gyöngyösi János
magyar külügyminiszternek azzal, hogy még mielőtt állást foglalna a figyelmet érdemlő tervben, kérje a külügyminiszter véleményét is. Az említett
beadványhoz egyidejűleg elkészült annak költségvetési tervezete is, amely
egy előirányzat volt az 1945. október 1-től 1946. április 1-ig terjedő időszakra.
A román kulturális kapcsolatok munkaterve már az elején leszögezi, hogy
a bekövetkező új korszakban a Magyar Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumnak rendszeresen szorgalmaznia kell a délkelet-európai szomszéd népekkel a kulturális kapcsolatok ügyét. Az említett munkaterv szerint a Kultuszminisztérium Külföldi Kulturális Ügyosztálya keretében, illetve annak
egy autonóm szerveként „Délkelet-Európai Művelődési Munkakör”-t kellene
létrehozni, amely megindítana egy széles körű, a szellemi élet több területére kiterjedő munkát, amely a „délkelet-európai szomszéd-népek kultúráját
a magyar műveltség termékenyítő közelségébe hozhatná”. A beadvány szerint a Délkelet-Európai Művelődési Munkakörnek két alosztálya lenne: egy
román és egy délszláv (jugoszláv és bolgár). A munkaterv részletesen csak a
román kapcsolatok kiépítésére tesz javaslatokat, átfogóan kiterjesztve azokat
a kulturális szféra szinte minden ágára, mint a:
1. Könyvkiadás
Felsorolja, melyek azok legfontosabb, alapvető művek, amelyek azután
kihatnak a magyar–román kapcsolatokra. Kiemeli a román bibliográfia jelentőségét.
2. Színházi élet
Tartalmazza a színházi élet továbbfejlesztésére vonatkozó elképzeléseket,
különös tekintettel az operairodalomra.
3. Zenei élet
Elsősorban a román népzene népszerűsítésére tett javaslatokat, kihangsúlyozva a hangversenyek fontosságát.
4. Kiállítások rendezése
A kiállítások rendezésénél kiemeli a román etnográfia területét.
5. Képzőművészet
A képzőművészetnél a magyar–román közös vonásokra hívja fel a figyelmet.
16
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6. Ismeretterjesztő, népszerűsítő tevékenység
Kiemeli a népszerűsítő előadások tartását, a szabadegyetemek rendezését,
a román nyelvtanfolyamok kiírását, versenyvizsgák megtartását, valamint a
romániai ösztöndíjak odaítélésének fontosságát.
7. Magyar–Román egyetemi kultúrcsere
Ennek keretében román professzorok magyar egyetemeken, magyar professzorok román egyetemeken oktatnának egy-két szemesztert.
A munkatervben szerepel egy Délkelet-európai Szemle, amely havi, vagy
évkönyvszerű megjelenésével a délszláv mellett rendszeresen közölne román anyagot is. Legvégül fontosnak tartotta mindazok nyilvántartását, akik
rendszeresen foglalkoznának román kulturális ügyekkel. Azokra az írókra,
tudósokra, képzőművészekre és zenészekre gondolt a munkaterv szerzője,
akiket a munkaprogram megvalósításnál számításba lehetne venni. Szükségesnek látta még kihangsúlyozni, hogy a munkát azokkal az emberekkel és
azzal az anyaggal kell elkezdeni, amely az adott körülmények között kéznél
van, ezért is tartja fontosnak a számbavételt. Mellékletként tartalmazta az
első költségvetési irányzatot is, amely hat pontban foglalta össze a legfontosabb tételeket:
a) Pályázat egy népszerű román irodalomtörténet megírására 15 ív terjedelemben, amely a pályadíjjal és a nyomdaköltséggel együtt 300.000 P;
b) Egy román nép- és műzeneszámokat bemutató hangverseny rendezési
költségeire 70.000 P;
c) Egy klasszikus román színdarab lefordításának honoráriumára 20.000 P;
d) Egy román etnográfiai és képzőművészeti kiállítás rendezési költségeire
40.000 P.
Egy előadó havi honoráriumára 6×8.000, azaz összesen 48.000 P-t irányzott elő. A költségvetési tervezet szerint a terv elbírásánál figyelembe kell
venni, hogy az előirányzott összeg nagy része megtérülne a könyv eladásából, a hangverseny fellépti díjából, sőt megfelelő üzleti publicitás esetén még
haszonnal is járhatna.17
Ez volt tehát mindjárt a háború utáni első elképzelés a román kulturális
kapcsolatok felvételére, az együttműködés kialakítására még a Magyar–Román Társaság megalakulása előtt. Ebből a koncepcióból is világosan kitűnik,
hogy külpolitikailag csak Romániával és Jugoszláviával tartották elképzelhetőnek a kapcsolatfelvételt. Az iratanyagból kiderül, hogy a Magyar Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium kulturális ügyekben is minden alkalommal egyeztetett a Magyar Külügyminisztériummal, még mielőtt állást
foglalt volna. A külügyminisztérium Szenczei László beadványára reagálva
megállapította, hogy a vázolt program oly széles körű, úgyszólván felöleli a
minisztérium, a Külügy Társaság, valamint a Magyar–Román Társaságnak a
munkakörét.18 A külügyminisztérium válasza szeptember 25-i keltezésű, és
úgy tűnik, hogy Szenczei László beadványa független, önálló kezdeményezés
17
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volt, amikor a Magyar–Román Társaság létrejötte, megalakulása már eldöntött tény volt. Mint említettem, már a minisztérium is hivatkozott rá, miután
hivatalosan a Magyar–Román Társaság 1945. szeptember 21-én alakult meg.

I. A Magyar–Román Társaság megalakulása
A Magyar–Román Társaság 1945. szeptember 21-én tartotta alakuló közgyűlését Budapesten, a Györffy István Kollégium dísztermében. Az alakuló
közgyűlésen dr. Szegfű Gyula történész professzor, az akkori Magyarország
moszkvai nagykövete elnökölt. Az alakuló közgyűlésen felszólaltak Gyöngyösi János Külügyminiszter, Szentgyörgyi Albert természettudós, Tamási
Áron és Darvas József író, Kosáry Domokos történész, bibliográfus és Kardos
László.19

1. Magyar–Román Társaság célkitűzése, szervezeti felépítése, feladata
A Magyar–Román Társaság Politikai és Kulturális Tájékoztatója szerint
a társaság a következő célkitűzéssel alakult meg: „– irodalmi, művészeti,
tudományos és társadalmi kapcsolatok létesítése és ezek fejlődésének előmozdítása a két ország népe között, Magyarország és Románia kulturális és
társadalmi tényezőinek bevonásával. Hatékonyabban a két ország népének
kölcsönös tájékoztatása Magyarország és Románia társadalmi életéről.”20
Elnök: Kodály Zoltán, Főtitkár: Balázs T. Béla, Titkár: Dr. Sinkovicsh
Márta. Az Elnöki Tanács tagjai: Bartók Béla, Szentgyörgyi Albert, Bereczky
Albert, Szalay Sándor, Marosán György, Illyés Gyula, Darvas József, Farkas
Mihály, Révay József, Szegfű Gyula, Alföldi András, Hajnal István, Ortutay
Gyula, Szőnyi István, Veil Emil, Major Tamás, Domanovszky Sándor, Sántha
Kálmán. A választmány tagjai: Csicsery-Rónai István, Lukács Gyula, Kosáry
Domokos, Berky János, Béky Ernő, Kardos Lászó, Haraszty Sándor, Hont
Ferenc, Györke József, Szabó Zoltán, Tildy Zoltánné, Hamza D. Ákos, dr.
Manyák Ernő, Nonn György, Zakariás G. Sándor, Zsanthon István, Gergely
Sándor, Komáromi Pál, Majláth Jolán, Visky János, Jusztusz Pál, Erdődi János, Simándy Tamás, Farkas Ferenc, Bisztray Gyula.21
A Magyar–Román Társaság legfontosabb feladatának tekinti a kulturális
kapcsolatok felvételét Romániával, éppen ezért – Balázs T. Béla, a társaság
főtitkárának megfogalmazásában – a hivatalos magyar külpolitika leghathatósabb támogatója a két nép tudományos és művészeti eredményeinek kicserélése lehet.
19
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A Magyar–Román Társaság megalakulása után 1945. szeptember 29-én
nyújtotta be a Magyar Külügyminisztérium Kulturális Osztályához az első
költségvetési tervezetét. Balázs T. Béla, a társaság főtitkára levélben kéri költségvetésük jóváhagyását, hogy kulturális programjukat megvalósíthassák.22
A Magyar Külügyminisztérium 1945. október 3-án küldte el költségvetési
hozzájárulását. A miniszteri leirat tartalmazza azon kikötését, hogy „a társaság mindenféle kérdésben mind a Külügyminisztérium, mind a Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztérium illetékes osztályaival előzetesen meg kell beszélniük tennivalójukat, és akkor a külügyminisztérium nem zárkózik el az
alól, hogy konkrét, nagyobb rendezvények alkalmával újabb kérelemmel fordulhassanak a minisztériumhoz anyagi támogatásért.”23
A minisztérium ezen kikötéséből is érzékelhető, hogy mennyire külpolitikai kérdés is volt a társaság működése. A Nemzeti Segély a Magyar–Román Társaságnak felajánlotta a Munkácsy u. 15. szám alatti házat. Ahhoz
azonban, hogy a társaság berendezhesse székházát, a házon bizonyos javítási
munkálatokat kell elvégezni, ezért október 23-án Balázs Béla főtitkár, írásban
kéri a külügyminisztert 2.000.000 P kiutalására.24 Sajnos a Magyar–Román
Társaság levéltári anyaga igen hiányos, így a társaság első munkatervét nem
sikerült megtalálni, csupán az 1946. január 12-én keltezettet.25 Az első költségvetésből és munkatervből megállapítható, hogy a társaság szakosztályi
megosztásban dolgozott. Összesen négy szakosztály működtetett.26
a) A Történettudományi Szakosztály titkára dr. Tóth András tanár volt.
A munkaterv szerint ettől a szakosztálytól várták a legtöbbet, és ez meg is
fogalmazták. „A múlt – mindkét fél részéről – az uralkodó osztályok uszító
politikája miatt, egyoldalúan, elfogultan, a valóságnak nem megfelelően lett
feltárva. A tudományos igazságot háttérbe szorítva, az egymással vetekedő,
háborús politikát folytató magyar és román uralkodó osztályoknak gyártotta
a szellemi fegyvereket, a magyar és a román történettudomány egyaránt.”
Amint a munkaterv írja, ebben a szellemben jelentek meg a könyvek és tanulmányok ezrei. Adatok támasztották alá a „tudományos érveket”, melyek
nemcsak egymással ellenkeztek homlokegyenest, hanem legtöbbször a valósággal is. Mindezek eredménye volt a „kölcsönös gyanakvás és ellenszenv
felszítása és végső fokon a gyűlölet és a türelmetlenség, a soviniszta-fasiszta
szellemnek a kifejlődéséhez vezetett a két nép között”. A Magyar–Román
Társaság e szakosztálya a magyar és a román nép történeti egymáshoz kapcsolódásának, társadalmi, gazdasági egymásrautaltságának, a földrajzi adottságok által megszabott sorsközösségének, együttélésének tényeit, törvényszerűségeit hivatott a tudományos tárgyilagosságnak megfelelően kikutatni.
Ez a szakosztály feladata, amit el kell végeznie egyrészt a tudományos igaz22
23
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ság kedvéért, valamint a két nép békéjéért. A Történettudományi Szakosztály tenni akarását, valóságos programját a tervezet hat kötet kiadási tervével
támasztotta alá. A tervezet tartalmazta egy gyűjteményes munka kiadását
Magyarok és románok a Kárpáteurópa történetében címmel. Második kötetként szerepelt Veress Endrének a pesti egyetemi nyomda és a román intézmények, tudósok évszázados kapcsolatait összefoglaló munkája. A harmadik
kötet Közös magyar–román jobbágyfelkelések (Dózsa, Bábolna), a negyedik
pedig Magyar–román törökellenes harcok címmel jelent volna meg. Az ötödik kötet tudományos megalapozottsággal A magyar–román ellentétek igazi
okai címen feltárta volna a két nemzet uralkodó osztályainak imperialista
törekvéseit. A hatodik kiadvány – amely talán több kötet terjedelmű lett volna – feladatául a román szociológia ismertetését jelölte ki. Ez elsősorban a
Dimitrie Gusti-féle szociológiai iskola falukutatatásinak és szociográfiai tanulmányainak lefordítását tartalmazta volna. A Dimitrie Gusti-féle szociológiai iskola falukutatásai az 1920-as években indultak, és az általa vezetett
kutatások eredményeként több kötetnyi falumonográfia jelent meg a Román
Tudományos Akadémia kiadásában. A Román Tudományos Akadémia meghívására a falusi gyűjtőmunkában 1934–1936-ig Lükő Gábor magyar etnográfus is részt vett. A társaság fontosnak tartotta, hogy a parasztságról tiszta
képet kapjon a társadalom, amit ezeknek a köteteknek a kiadásával tartottak
elérhetőnek. Természetesen az akkori belpolitikai viszonyok is megkövetelték ezt, vagy legalábbis indokolttá tették, hisz a nemzetgyűlési választásokon
a szavazatok abszolút többségét a kisgazdapártiak szerezték meg.
b) A Természettudományi Szakosztály titkára dr. Szabó Zoltán fővegyész
volt. Feladataként a magyar–román tudományos intézmények és tudományos szakkörök közötti kapcsolatok kiépítését határozták meg. Hangsúlyozták a magyar–román tudósok és szakkörök közötti közös megbeszéléseket, a
tudományos eredmények kicserélését, kongresszusok rendezését, a gyakori
találkozások kezdeményezését és megszervezését a rokonszakmák magyar
és román művelői között. Konkrétan magyar–román biológus kongresszusok
megszervezésére, és orvos cserére gondoltak. A szakosztály C. Parhon professzor, a világhírű endokinológus tervezett néhány kötetet kiadni.
c) A Művészeti Szakosztály titkára Makkai László volt. Erre a szakosztályra
hárult az a feladat, hogy a román irodalom és művészet eredményeit, alkotásait megismertesse a magyar közönséggel. A tervezet szerint „sajnos Magyarországon alig ismerik a román irodalmat, vagy a román népköltészetet, népzenét, a népi táncokat”. A szakosztály tervbe vette, hogy a Magyar Rádió heti
egy alkalommal egy órányi időtartamban, a román népet és kultúráját ismertetné meg a magyar hallgatósággal. Mihai Eminescu, a legnagyobb román
költő megismerése céljából „Eminescu Ünnep” megrendezését tervezték.
Délkelet címen megjelenő kötetük egy a délkelet-európai népekkel, elsősorban a románok társadalmi, gazdasági helyzetével, kultúrájával ismertetné
meg a magyarságot. A kötetet dr. Tamás Lajos és dr. Gáldi László egyetemi
tanárok összeállításában tervezték kiadni. Terveik között szerepelt még a román irodalom antológiájának, Makkai László fordításában Liviu Rebreanu
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parasztregényének, a Ciuleandra-nak, Mihail Sadoveanu román író Baltagul
(A balta) című regényének és Mihai Beniuc román költő magyar nyelvre
fordított verseinek a megjelentetése. Az utóbbi három kötet a munkaterv
készítésekor nyomdakészen a kiadásra várt.
d) A Sajtó és Propaganda Szakosztály titkára dr. Berky János miniszteri
titkár volt. A szakosztály feladata a magyar–román sajtókapcsolat megszervezése volt, a magyar sajtó megfelelő szakszerű híranyaggal való ellátása.
Ezzel párhuzamosan a bukaresti Román–Magyar Társaságot segítve, ellátta
magyar vonatkozású anyaggal a román rádiót és a sajtót. Feladata volt még
a magyar kultúra és tudomány termékeinek terjesztése Romániában, valamint a romániai magyarság kulturális és művelődési anyaggal való ellátása. Felvállalta a népművészeti, képzőművészeti kiállítások megrendezését,
hangversenykörutak, valamint román művészek, művészeti együttesek magyarországi vendégszereplésének szervezését. Tervezte, hogy ösztöndíjcserét
kezdeményez és épít ki a magyar–román tudósok és diákok között. Vállalták,
hogy segítik a turizmust a két ország között, hogy közvetítenek a magyar és
román szakszervezetek között, hogy kölcsönös gyermeknyaraltatási akciót
kezdeményeznek, hogy a magyar és román ifjúsági és női szervezetek között
kapcsolatot építenek ki.

2. A Magyar–Román Társaság tevékenysége, programja
A társaság megalakulása után igyekezett intenzíven dolgozni, úgy, hogy
igen rövid idő alatt kézzelfogható eredményt tudjon felmutatni a munkatervében megfogalmazott feladatok közül. A társaság titkára 1945. október
27-én kelt, a külügyminiszterhez intézett levelében azt írja, hogy az alig néhány hete alakult Magyar–Román Társaság máris jelentős munkát végzett.
Eredményként sorolja fel, hogy a kultuszminisztérium hozzájárulásával a
budapesti egyetemre meghívtak négy román tudóst, ezenkívül pedig a történeti szakosztályon „kiadványok állnak nyomdakészen”. (Veress Endrének
az egyetemi nyomda román kapcsolatait, valamint a magyar–román sorsközösséget tárgyaló kötete.) Hasonlóképpen készülőben van két műfordítás
is, Mihai Beniuc költeményei Gáldi László, és Mihail Sadoveanu Baltagul
című regénye Makkai László fordításában. Ezeknek a köteteknek a szerzői
tiszteletdíjának, illetve nyomdai előállítási költségeinek finanszírozását kérik a külügyminisztériumtól.27 Az 1946-os év egyik legfontosabb teendőjének bizonyult, a Munkácsy u. 15-ös számú háznak a Magyar–Román Társaság székházává történő felújítása, berendezése. Ennek érdekében a társaság
újjáépítési segélyért folyamodott a Magyar Újjáépítési Minisztériumhoz, a
Magyar Külügyminisztériumhoz pedig a székház igénylési, majd megtartási jogának megszerzéséért.28 A társaság tervei, programjai közül figyelemre méltó, hogy mindjárt az 1946-os év legelején tárgyalásokat folytatott egy
27
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Romániában rendezendő magyar képzőművészeti és iparművészeti kiállítás
megrendezéséről.29 Sajnos a társaság iratanyagai között nem találtam arra
való utalást, hogy a kiállítások megrendezésére sor került-e vagy sem. Ennek
az évnek a legjelentősebb programja a „magyar írók, művészek és filmesek
március 13–20. közötti bukaresti útja”30 volt. Az igen részletes jelentésben
olvasható, hogy a bukaresti Magyar–Román Társaság meghívása alapján, az
utat a Magyar–Román Társaság szervezte, és hogy a meghívottak listáját is a
Magyar–Román Társaság mutatta be Keresztury Dezső kultuszminiszternek.
Romániából március 13-án különvonat érkezett Budapestre, amely csupán
14-én indult el a vendégekkel és március 15-re virradóra ért Bukarestbe, ahol
a vendégeket különböző szállodákban helyezték el. Aznap Constantinescu
román propagandaminiszter adott díszebédet a vendégek tiszteletére, amelyen „Vladescu kisebbségügyi, Ralea művészeti miniszter és Victor Eftimiu
író is megjelentek”. A magyar vendégeket Eftimiu, a Magyar–Román Társaság elnöke köszöntöttek, amelyre Zilahy Lajos író válaszolt. Este 19 órakor
a Magyar Népi Szövetségnek a bukaresti Atheneumban volt a március 15.-i
emlékünnepsége, amelyen Vladescu kisebbségügyi miniszter, magyar részről pedig Kállay államtitkár szólalt fel. A díszpáholyban Petru Groza román
miniszterelnök foglalt helyet leányával, Gonstantinescu propaganda miniszterrel, Mircescu miniszterelnökségi kabinetfőnökkel és Suciu államtitkárral.
Az ünnepélyről Keresztury magyar miniszter valamint Groza román miniszterelnök és kíséretük a bukaresti Bartók–Kodály hangversenyre mentek. A
szünetben Keresztury Dezső magyar kultuszminiszter a modern zeneművészetről tartott beszédet, amelyben hangsúlyozta a magyar–román közeledés
kedvező kilátásait. A hangversenyt „film-bál” követte, amelyen Keresztury
miniszter, Groza miniszterelnök és kíséretük, valamint a vendégek vettek
részt.
Március 16-án Keresztury magyar miniszter egyórás látogatást tett Groza
román miniszterelnöknél, majd délelőtt 11 órakor a román szenátusi palotában írói találkozóra került sor. A találkozón Victor Eftimiu elnökölt. Jelen voltak: Zilhay Lajos és Háy Gyula magyar írók, Paikert Géza, Keresztury
miniszter úr, továbbá Balázs T. Béla és Horváth Elek. Délután négy órakor
ugyancsak a Szenátusi Palotában zilhay Lajos elnökletével filmtárgyalások
folytak, majd utána Keresztury miniszter úr és kísérete a bukaresti Román–
Szovjet Művelődési Társaság palotájában filmbemutatón és fogadáson vett
részt. Még aznap este az Aro Filmpalotában művészestet rendeztek a magyar
művészek részvételével, Keresztury kultuszminiszter úr pedig Nékán Sándornál, a bukaresti magyar misszió vezetőjénél tett látogatást.
Március 17-én délelőtt Paikert Géza a bukaresti magyar követségen folytatott tárgyalásokat. Délben a bukaresti Állami Opera igazgatója, Massini fogadta Keresztury miniszter urat, majd az ő, és a budapesti Operaház tiszteletére ebédet adott, amelyen Groza miniszterelnök úr, Ralea, Constantinescu,
29
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Vladescu miniszterek vettek részt, és amelyen Petru Groza magyar nyelven
tartott beszédében a magyar–román barátságot éltette. A beszédre Keresztury
hasonló szellemben válaszolt. Az ebéd után valamennyien a bukaresti Operaház „Zsidónó” című előadását tekintették meg, majd este részt vettek a
Nemzeti Színház bálján.
Március 18-án Keresztury Dezső kultuszminiszter Dimitrie Gusti profeszszor szociológiai intézetét, majd Brauner tanár népzeneművészeti stúdióját
tekintette meg, és kirándulást tettek a bukaresti szabadtéri népművészeti
faluban. Délben újabb tárgyalások következtek Suciu államtitkárral és Nékás
tanácsossal, majd este az Aroban rendezett magyar–román gálaesten vettek
részt Groza miniszterelnökkel és a román kormány több tagjával. A gálaestet
Ralea művészeti miniszter fogadása követte, amelyen a bukaresti közéleti
személyek, írók és a művészeti világ számos képviselője vett részt.
Március 19-én délben Keresztury kultuszminiszter és kísérete különvonattal Brassóban indult, ahol megérkezésükkor megbeszéléseket folytatott a Magyar Népszövetség megjelent képviselőivel, Balogh Edgárral és Pozsár Andrással, a brassói városi elnökkel, Kónya Józsefnével, Székely Lászlónéval,
Mélász Vilmosnéval. Március 19-én reggel Brassóból elindulva a különvonat Gyulafehérvárott állt meg, ahol Keresztury miniszter, Kálay államtitkár,
Zilahy Lajos író kíséretében látogatást tettek Márton Áron gyulafehérvári
püspöknél. Ezután a vonat továbbindult Budapestre, ahová este 21 órakor
érkezett meg a magyar delegáció.
Az 1946-os év jelentős eseményének számított még egy Magyar–Román
Intézet felállítása. Balázs T. Béla tájékoztatja Gyöngyösi János külügyminisztert, hogy a párizsi béketárgyalások után a Magyar–Román Társaság, amely
már túl van a kezdet nehézségein, új lendülettel folytatja munkáját, azaz
tervbe vette, és már részben meg is valósította a Magyar–Román Intézet felállítását. Az intézet „hivatott megvalósítani a magyar–román együttműködést tudományos és művészeti síkon”. Az intézet felállításához hozzájárul
a kultuszminisztérium nyolc román ösztöndíjas tudós egyévi ellátásával, a
Honvédelmi Minisztérium pedig a szükséges ágyak és felszerelések kiutalásával. Továbbá a Teleki Intézet, a Pedagógusok Szakszervezete és a Györffykollégium nyújtott segítséget könyvekkel és bútordarabokkal.31
A Magyar–Román Intézet felállítására az intézet céljára igényelt Munkácsy Mihály u. 15. szám alatti villa épületében került sor. Az épület helyreállítási munkálatait folyamatosan végezték a különböző rendkívüli segélyek
igénylésével. 1946. október 25-én a Magyar–Román Társaság Tildy Zoltán
köztársasági elnök részvételével Mocsáry Lajos emlékünnepélyt rendezett.
A köztársasági elnök megnyitója után Kosáry Domokos tartott előadást, és
felszólaltak Molnár Erik, Bognár József és Szalai Sándor, méltatva Mocsáry
Lajosnak, a dunai együttműködés nagy magyar úttörőjének emlékét. 1946.
december 11-én tartotta a Magyar–Román Társaság tisztújító közgyűlését,
amelyen a közgyűlés egyhangúlag, Kodály Zoltánt elnökké, Bognár József
31
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polgármestert és Farkas Mihály országgyűlési képviselőt alelnökké, Balázs
T. Bélát főtitkárrá választotta.32 Az 1946-os év végének nagyobb eseménye
volt, hogy a társaság saját vendégeként fogadta Budapesten a román zenei
kultúra képviselőjét, Constantin Silvestri-t, a bukaresti Filharmónia és a Román Rádió karnagyát, akinek december 17-én a Forum Klub különtermében
rendezték meg művészestjét.33
A Társaság levelezéséből az is kiderül, hogy az 1946-os év gazdasági szempontból igen nehéz évnek bizonyult, mivel házbér-, villany-, telefondíj hátralékok képződtek. A tüzelő- és pénzhiány miatt a nagy érdeklődés mellett
megkezdett előadás-sorozatát is kénytelen volt felfüggeszteni.34
A Magyar–Román Társaság 1947. évi programja nagy jelentőségű, nemzetközileg is hangsúllyal bíró rendezvényeket valósított meg. Január 22-én
a Fővárosi Népművelési Központtal, „A világ kultúrája” című sorozatban, román estet rendezett, melynek keretében Vargyas Lajos a román zenéről, és
dr. Gáldi László egyetemi tanár a modern román líráról tartott előadást. Még
ugyanabban a hónapban, január 28-án a Mocsáry Lajos Kollégium javára művészestet rendezett, melyen Dora Massini és Mihai Stirbey, a bukaresti operaház tagjai román népdalokat adtak elő.35
A Magyar–Román Társaság 1947. évi munkájának kiemelkedő eseménye a
május 1-től 7-ig tartó „A Román Kultúra Hete” című rendezvény volt, amelynek már január 21-én elkészült a program- és költségvetési tervezete. Célját,
mint általában minden rendezvényük esetében, ez alkalommal is megfogalmazták: „megismertetni a magyar közvéleménnyel a román nép kultúráját,
és ezáltal előmozdítani a Magyar–Román barátság megvalósulását”. Tíz pontban fogalmazták meg a legfontosabb programpontokat.
1. Román képzőművészeti kiállítás rendezése a Nemzeti Szalonban.
2. Román háziipari kiállítás a Fórum Klubban.
3. Román népdal- és táncegyüttesek fellépése a Nemzeti Színházban.
4. Magyar–Román könyvkiállítás a Fővárosi Könyvtárban.
5. A Magyar Rádió műsora
6. A mozik filmműsora
7. Magyar–Román Írókongresszus a Fészek Klubban.
8. Magyar–Román Történettudományi és Szociológiai Kongresszus a Teleki Pál Tudományos Intézetben
9. Magyar–Román Orvos Kongresszus a Magyar Orvosok Szakszervezetében
10. Magyar–Román Mérnök és Technikus Kongresszus
A Magyar–Román Társaság által rendezendő Budapesti Román Kulturális Hét tervezetének tárgyában összehívott értekezletre 1947. február 13-án
került sor. Az értekezleten részt vettek: a Vallás- és Közoktatásügyi minisz32
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ter, a Külügyminisztérium képviselői, valamint a Magyar–Román Társaság
részéről Balázs T. Béla. Az értekezleten sajnálattal állapították meg, hogy a
tájékoztatásügyi miniszter és a székesfővárosi polgármestere nem küldte el
megbízottját. Az értekezlet mindenekelőtt leszögezte, hogy a Román Kulturális Hét megrendezését a duna-medencei közeledés elősegítése érdekében elsőrendű fontosságúnak tartja és megállapította, hogy a Hét megrendezésére
a Magyar–Román Társaság hivatott. A vallás- és közoktatásügyi miniszter és
a külügyminiszter képviseletében jelenlévők kijelentették, hogy a Magyar–
Román Társaságot készek mind erkölcsileg, mint anyagilag támogatni.36 Az
értekezletről készült jelentés is hangsúlyozta a rendezvénynek a külpolitikai
súlyát, fontosságát. Balázs T. Béla, a Magyar–Román Társaság főtitkára 1947.
április 8-án küldte el a külügyminiszternek a Román Kultúra Hetének programját, amely teljes mértékben megegyezett a januárban készült tervezettel.
A Román Kultúra Hetére készülve, illetve ezzel párhuzamosan a Magyar–
Román Társaság elhatározta a Mocsáry Lajosról elnevezett kollégium felállítását. Tulajdonképpen már április 14-én, a kultuszminisztérium államtitkára tájékoztatta Gyöngyösi János magyar külügyminisztert, hogy elkészült a
Mocsáry Lajos Kollégium részletes költségvetési tervezete, összesen a kilenc
alkalmazottra lebontva. A kollégium költségének egyharmad részét a miniszterelnök úr, egyharmad részét a külügyminiszter úr és a fennmaradó egyharmad részt pedig a kultuszminisztérium fogja fedezni. Az egyeztetés azért
vált esedékessé, mert a Magyar–Román Hét egyik kiemelkedő eseményéül a
Mocsáry-kollégium megnyitását tervezték, amely a folyamatosan helyreállított Munkácsy Mihály u. 15. szám alatti épületben működött. A megnyitást a
Hét fővédnöke, Tildy Zoltán köztársasági elnök vállalta.37 A terv szerint a kollégiumban 20 erdélyi származású magyar állampolgár és 10 romániai román
egyetemi hallgató nyert otthont és ellátást. A kollégium ekkor már tulajdonképpen szegényesen bár, de berendezve várta lakóit. A napi sajtó, valamint
a Magyar–Román Társaság kiadványai tudósítottak az egyik legjelentősebb
programjáról, amely valóban szinte a tervezet szerint valósult meg.38
A Román Kultúra Hete alkalmából, a Magyar–Román Társaság meghívására dr. Petru Groza, román miniszterelnök és Mihail Sadoveanu, a román
nemzetgyűlés elnöke vezetésével 80 tagú küldöttség érkezett Budapestre.
A román küldöttséget a pályaudvaron a magyar kormány tagjai fogadták.
A küldöttség tiszteletére a Magyar–Román Társaság díszvacsorát rendezett,
melyen román részről beszédet mondott Stelian Nicolau professzor, Petre
Nistor, a bukaresti Román–Magyar Társaság főtitkára, Nagy István a romániai magyarság nevében. Magyar részről Darvas József miniszter, a Magyar–
Román Társaság Intéző Bizottságának tagja, Veres Péter miniszter és Bassola
Zoltán államtitkár köszöntötte a vendégeket. Április 30-án Gyöngyösi János
külügyminiszter megnyitotta a képzőművészeti kiállítást. Este Nemzeti Szín36
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házban román–magyar művészestet rendeztek, amelyen felléptek a legkiválóbb román és magyar művészek, valamint a román népi tánccsoport. Május
1-jén a román küldöttség tagjai – miután délelőtt részt vettek az ünnepségen
– délután a Népi Kollégiumok Országos Szövetsége által rendezett ünnepségen is jelen voltak. Május 2-án Tildy Zoltán köztársasági elnök és dr. Petru
Groza román miniszterelnök ünnepélyesen felavatták a Mocsáry Lajos Kollégiumot. Az ünnepélyes felavatáson Farkas Mihály országgyűlési képviselő,
alelnök képviselte a Magyar–Román Társaságot. Jelen voltak még: Mihail
Sadoveanu, a Román Nemzetgyűlés elnöke, akkor a legnagyobb élő román
író, Victor Eftimiu, a Román Írószövetség elnöke, Octav Livezeanu román
tájékoztatásügyi miniszter, Jan Pas művészetügyi miniszter, Emil Bodnaras
belügyi államtitkár, Ştefan Nicolau orvosprofesszor. Magyar részről jelen
voltak Dinnyés Lajos miniszterelnök, Rákosi Mátyás, Szakasits Árpád, miniszterelnök-helyettesek, Veres Péter, Ortutay Gyula, Mihályfi Ernő miniszterek, valamint a magyar közélet számos más képviselője. Délután Mihályfi
tájékoztatásügyi miniszter megnyitotta a román könyvkiállítást a Fókusz
Galériában, ahol román részről Octavian Livezanu román tájékoztatásügyi
miniszter mondott beszédet. Május 4-én a Zeneakadémia Nagytermében
Constantin Bugeanu vezényelte a Székesfővárosi Zenekart, műsoron pedig
román szerzők szerepeltek. Este az Operaház díszelőadáson mutatta be az
Aidát román operaénekesek közreműködésével, melyen megjelent dr. Petru
Groza miniszterelnök és kísérete. Május 5-én a román vendégek Kecskemétre utaztak, ahol a város és a Magyar–Román Társaság helyi szervezetének
vendégei voltak. Május 6-án különféle szakmai megbeszéléseket tartottak a
Magyar Írók Szövetségében, a pedagógus-, orvos-, mérnök-, újságíró- és színész szakszervezetekben. Délután az Iparművészeti Múzeum körtermében
Ortutay Gyula kultuszminiszter megnyitotta a Román Népművészeti Kiállítást, amelyen román részről Jan Pas művészetügyi miniszter mondott beszédet. A Román Kultúra Hete alkalmából a Madách Színház a Magyar–Román
Társaság rendezésében bemutatta Tudor Musatescu román drámaíró Titanic
Keringő című színdarabját. A román küldöttség május 6-án, délután utazott
el Budapestről.39
A rendezvények után Balázs T. Béla főtitkár levélben kereste meg a külügyminisztériumot, kérve azt, hogy a társaságnak állandó szubvenciót biztosítson. Kérését igyekezett alátámasztani az eddig elért eredményekkel, a következőket írva: „Most a külföldön is visszhangot keltő Román Kultúrhét sikeres
megrendezése, a Mocsáry Lajos Kollégium felépítése után” a Magyar–Román
Társaság remélte, hogy elnyeri a külügyi kormányzat bizalmát.40 A Román
Kultúrhétre való készülődéssel párhuzamosan a Magyar–Román Társaság és
a Mocsáry Lajos Kollégium ifjúsága elhatározta, hogy az 1948-as centenáris
évre a dunai népek együttműködése nagy apostolának, Mocsáry Lajosnak
az andornaki kastélyában Dunavölgyi Találkozóhelyet és Szabadegyetemet
39
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rendeznek be. 1947 tavaszán elkezdődött a 16 szobás kastély rendbehozatala,
majd szeptember 20-án a helyreállítási munkálatok befejeződtek. Andornak
Egertől 20 km-re fekszik. A kastély mellett lévő 15 holdas gyönyörű parkot
az Eger patk két ága fogja közre. Az andornaki Dunavölgyi Találkozóhelynek
az ünnepélyes átadását 1948 májusára tervezték. Az ünnepélyes megnyitóra
meghívnák a szomszéd népek tudósait, művészeit, vezető férfiait, és megrendezésre kerülne az első Dunavölgyi szociológiai és történettudományi
kongresszus. A Dunavölgyi Találkozóhely nemcsak alkalmi kongresszusoknak és összejöveteleknek nyújtana megfelelő helyet, hanem itt kerülne felállításra a Dunavölgyi Szabadegyetem is, ahol állandó jellegű tanfolyamokon,
szemináriumokon nyernének képesítést a fiatal tudósok, művészek, szakemberek, akik a Duna-völgye gazdasági, kulturális és politikai problémáinak
megoldásán fáradoznak.41
Az 1947-es évben a Magyar–Román Társaság igen változatos programmal
igyekezett feladatának, a magyar külpolitikai céloknak megfelelni. A társaság
július 13-án a Mocsáry Lajos Kollégiumban Arta Florescu és Mihail Stirbey
román operaénekesek, valamint Cserfaly Alíz és más magyar művészek
részvételével szabadtéri hangversenyt rendezett. Július 28-án dr. Kemény G.
Gábor, a Mocsáry Lajos Kollégium előadótermében Mocsáry Lajosról tartott
előadást. Július 30-án Szegő Júlia, a kolozsvári zeneművészeti főiskola tanára előadást tartott a társaság rendezésében „A magyar és a román népzene
Erdélyben” címmel. Augusztus elején a Mocsáry Lajos Kollégiumban Kacsó
Sándor, Bende Béla és Havadtői Sándor esperes erdélyi magyar képviselők
tartottak előadást, melyen Kodály Zoltán elnökölt, és amelyet Farkas Mihály
országgyűlési képviselő, a társaság alelnöke nyitott meg. Még ezen a nyáron
a Magyar–Román Társaság megszervezte, hogy az aszály sújtotta Romániából
1.500 gyermek érkezzék három hónapos magyarországi tartózkodásra.42
Augusztus 12-én a Magyar–Román Társaság meghívására kilenc román író
és művész érkezett a Mocsáry Kollégiumba, az élükön Eugen Jebeleanu íróval
és Eugen Ciuca szobrászművésszel. Látogatásuk célja a magyar nép és kultúra
megismerése volt. Még ugyanabban a hónapban a bukaresti Román–Magyar
Társaság és a budapesti Magyar–Román Társaság közös akciója keretében 11
tagú magyar pedagógus-küldöttség utazott egyhónapos tanulmányútra Romániába, dr. Fövény Lászlóné, a Magyar Pedagógusok Szakszervezete titkára és
a Magyar–Román Társaságot képviselő dr. Sinkovics Márta vezetésével. Októberben a Magyar–Román Társaság vendége egy nyolctagú román művész- és
tudóscsoport, mely egyéves tanulmányútra érkezik Budapestre.43 Az 1947es év utolsó hónapjaiban a Magyar–Román Társaság az Országos Könyvtári
Központtal együttműködve azon fáradozott, hogy a már megnyitott Mocsáry
Lajos kollégiumban könyvtárat állítson fel, továbbá arra törekedett, hogy az
andornaki Dunavölgyi Találkozóhelyet teljesen berendezze.
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Az 1948-as év egyik legnagyobb eseménye január 23-án, dr. Petru Groza,
Románia miniszterelnökének második látogatása volt. Anna Pauker külügyminiszter, Gheorghescu belügyminiszter, Patrascanu igazságügy-miniszter,
Radaceanu munkaügyi-miniszter kíséretében, meglátogatta a Mocsáry Lajos
Kollégiumot, ahol Kodály Zoltán, a társaság elnöke, Balázs T. Béla, a társaság
főtitkára és Markovits Jenő, a Számvizsgáló Bizottság elnöke fogadta.44
A Magyar–Román Társaság 1948. évi programját meghatározta az 1948-as
centenáris ünnepségek jegyében való készülődés. A Magyar–Román Társaság a fővárosban március 15-én, vasárnap délelőtt a Nemzeti Színházban díszelőadást tartott az 1948-as forradalom megünneplésére. Constantin Daicovici
egyetemi tanár megnyitó beszédében az 1848-as magyar szabadságharc eseményeit vázolta, majd dr. Takács Lajos nemzetiségi miniszter méltatta 1848
eseményeit. Az ünnepség végén felolvasták azokat a táviratokat, amelyeket
a budapesti Magyar–Román Társaság erre az alkalomra kapott, illetve felolvasták román nyelven Petőfi Sándor „Még kér a nép” című költeményét.45
A centenáris ünnepségekre Romániából Budapestre érkezett magyar diákcsoport a marosvásárhelyi „Gecse Dániel” és a kolozsvári Móricz Zsigmond
kollégiumok számára orvostudományi szakkönyveket kértek a Mocsáry Lajos Kollégiumtól, amelyeket Balázs T. Béla főtitkárnak sikerült beszereznie,
és egyben kérte Ortutay Gyula Vallás- és Közoktatásügyi minisztert, hogy a
könyvek árát a Mocsáry Lajos Kollégium részére szíveskedjék kiutalni.46
A már elindított folyamatok, programok teljesen a külpolitikától váltak
függővé és mindig érvényesülnie kellett a viszonosság elvének is. A Magyar–
Román Társaság tevékenységével lépésről lépésre követte a külpolitikai eseményeket, vagyis a magyar–román egyezmények, együttműködések esetleges sikertelenségei, vagy eredményei tükröződtek a társaság programjában
is. Az 1946-os évben a Magyar–Román Társaság levelezését már cégjelzéses
papíron folytatta, amelyen a következő fejléc olvasható: „Magyar–Román
Társaság”, Asociaţia Maghiaro–Română”, alatta pedig az iroda illetve a székház címe: „Iroda: V. Alkotmány u. 10. III., Tel.: 127-429 Székház: VI. Munkácsy Mihály u. 15., Tel.: 121-927.” A levélpapír bal felső sarkában a társaság
emblémája található, amelyen a magyar–román nemzeti színű zászló látható,
fölötte félkörívben a M R T betűkkel. A társaságnak 1948-ban volt olyan levélpapírja is, amelyiken a Magyar–Román Társaság alatt a következő volt olvasható: „Kolegiul Mocsáry Lajos Kollégium”47. A nyomdai úton, emblémával
előállított levélpapír is jelzi a két intézmény meglétét, azaz a magyar–román
kultúrkapcsolatok intézményesítését. Miután 1947-ben megnyílt a Mocsáry
Lajos Kollégium, a Társaság feladata volt, hogy a kollégium felszereltségét a
bentlakók igényeinek megfelelően folyamatosan bővítse, korszerűsítse. Az
1948-as évet azzal kezdte, hogy a zavartalan működéséhez kérte a Magyar
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Kultuszminisztérium segítségét, pontosabban további 5 alkalmazott kinevezését. Kérésüket azzal indokolták, hogy a kollégium létszáma 30-ról 60 főre
emelkedett, az ellátást viszont csak 30 főre kapják.48
A Magyarországnak Romániával 1948-ban kötött kulturális egyezménye
előírta a Budapesten felállítandó román intézet létesítését. Balázs T. Béla,
a Magyar–Román Társaság főtitkára kérte a minisztériumot, hogy a Román
Kulturális Intézetet a Mocsáry Lajos Kollégium épületében helyezzék el,49
melyhez a minisztérium hozzájárult. A minisztérium Alexits György államtitkár döntése alapján, áprilisban 15.000 forintot biztosított a létesítendő intézet legszükségesebb berendezési és felszerelési tárgyainak beszerzése.50
1948. április 25-én, a Román Népi Köztársaság új alkotmányának megszavazása alkalmából, a Magyar–Román Társaság Budapesten, az Uránia Filmszínházban, délelőtt 11 órától díszgyűlést rendezett. A díszgyűlésen Darvas
József miniszter, Bognár József polgármester és Alexits György államtitkár
tartottak beszédet. Az azt követő ünnepi műsorban Ascher Oszkár, Bretán
Judit, Ilosvai Katalin, Lehotay Árpád román költők verseinek magyar fordítást adták elő. Böszörményi Béla, zongoraszámmal, Fejér Sándor hegedűszámmal, Pavlovics Milena és Koszó István román és magyar dalokkal, a
Vásárhelyi kórus román népdalokkal lépett fel, végül pedig a Magyarországi
Román Kultúrszövetség népi tánccsoportja román népi táncok előadásával
működtek közre.51
Balázs T. Béla 1948. június 8-án kelt levelében értesíti Ortutay Gyula minisztert, hogy „a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium döntése értelmében
a Magyar–Román kulturális egyezményben becikkelyezett budapesti Román
Intézet a Mocsáry Lajos Kollégium épületében kerül felállításra. Előreláthatóan f. év szeptemberében a budapesti Román Intézet a megvalósulás stádiumában lesz.” Amint az Balázs T. Béla írta, az intézet legnagyobb problémája
a megfelelő román nyelvű szakkönyvtár felállítása volt.52 A szakkönyvekről
több oldalas jegyzék készült, amely tartalmazott román irodalmi, irodalomtörténeti nyelvészeti köteteket, szótárakat, szöveggyűjteményeket. Ezek azután megtalálhatóak voltak valamennyi magyarországi román anyanyelvű,
vagy román nyelvet is oktató iskolában. Évtizedeken keresztül ezek a román
nyelvű könyvek álltak az iskolai oktatás rendelkezésére, még akkor is, amikor már szinte használhatatlanoknak bizonyultak.
A Magyar–Román Társaság másik igen fontos feladata a andornaki
Dunavölgyi Találkozóhely teljes berendezése volt. A kastély 1948 márciusától augusztusáig folyamatosan került berendezésre. Balázs T. Béla márciusban kér a külügyminisztériumtól 8.000 forintot egy szoba berendezésére,
hozzátéve, hogy „az andornaki Dunavölgyi Találkozóhelyet a Magyar–Román
Társaság, a Magyar–Jugoszláv és a Magyar–Bolgár Társasággal karöltve állít48
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ja fel”.53 A Magyar–Román Társaság a bukaresti Román–Magyar Társasággal
8-8 ösztöndíjast cserélt ki. A Budapesten tartózkodó nyolc román ösztöndíjas
részére a társaság havonta tanulmányi segélyt utalt ki, amelyet a Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztérium biztosított.54 Sajnos a hiányos iratanyag miatt
a társaság működésével kapcsolatban nem tudjuk minden esetben nyomon
követni az eseményeket, még a programokat is csak némi hiányosságokkal.
Az iratanyagban nincs nyoma a közgyűléseknek, csupán egy híranyagból
tudjuk, hogy a tagok tagdíjat is fizettek. Egy adatközlő szerint a Magyar–Román Társaság tagjai tagsági igazolvánnyal is rendelkeztek, amelyből ez ideig
úgy tűnik, egy sem maradt fenn.55 A Mocsáry Lajos Kollégium vezetősége nevében Kánya Mária igazgató, a Vallás- és Közoktatásügyi miniszterhez 1948.
december 20-án írt levelében tájékoztatja a minisztert, miszerint Balázs T.
Béla, aki több mint két éven át minden idejét a kollégiumnak és a Magyar–
Román barátság ügyének szentelte, mivel tovább folytatja tanulmányait, távozik a kollégiumtól.56 A Társaság híreiben olvashatjuk, hogy a miniszterelnök előterjesztésére Tildy Zoltán köztársasági elnök a „Magyar–Román
baráti kapcsolatok kiépítése körül szerzett érdemeik elismeréséül Balázs T.
Bélának, a Magyar–Román Társaság főtitkárának a Magyar Köztársasági érdemrend tiszti keresztjét, Markovits Jenőnek, a Pénzintézeti Központ alelnökének a Magyar Köztársasági érdemrend kiskeresztjét, Antal Jánosnénak, a
Magyar–Román Társaság Elnöki Tanácsa tagjának és Balázsné dr. Sinkovics
Márta vezetőségi tagnak a Magyar Köztársasági érdemérem arany fokozatát adományozta”.57 1948. december 20-án, Bán Györgyné küld tájékoztatót a
külügyminisztériumnak, melyben a következőket írja: „Társaságunk munkája nem merev, évekre előre meghatározott, hanem mindenkor a helyzetnek
megfelelően alkalmazott munka. Függ a két nép viszonyának fejlődésétől és
a romániai testvértársaságok működésétől. A Társaság ennek megfelelően
módosítja programját az MDP Külügyi Osztálya és Szirmai István főtitkár
irányítása és útmutatása alapján”.58 A két és fél éves működés után először
történik váltás a vezetésben. Balázs T. Bélát Szirmai István váltja fel a főtitkári székben, a Mocsáry Lajos Kollégium élére pedig Kánya Máriát nevezik ki
igazgatónak. Ez a tájékoztató részletesen kifejti, hogy az akkori helyzetnek
megfelelően a hangsúlyt a kulturális ismeretterjesztő munkára kell helyezni.
A már említett tájékoztató szerint az andornaki Dunavölgyi Találkozóhely
és a budapesti munkáskollégium csak akkor kezdi meg működését, ha a két
ország kultúregyezmény keretében erre vonatkozóan megállapodik.59 Ez azt
jelentette, hogy újabb két intézménnyel bővült volna a magyar–román barátság ügye. Tulajdonképpen már az 1948-as évtől a Társaság működésében ész53

UMKL VKM iratai XIX–I–1 e 253466/1946.
Uo.
55
MMM NGy. Hd. 87.102.1.1.
56
UMKL VKM iratai 285891/48.
57
Délkelet I. évf. 4. szám. Budapest, 1949. ápr. 15. 10.
58
UMKL KÜM iratai 550/1948.
59
Politikai és Kulturális Tájékoztató, 42. p. (MMM NGy. Hd. 87.103.1.)
54

250

revehető a halogató taktika, amely a belpolitikai helyzet erős balratolódásából adódott. 1948. december 29-én, Budapesten, a Zeneakadémián a Román
Népköztársaság egyéves évfordulójának emlékére a Magyar–Román Társaság ünnepséget rendezett, amelyen Szirmai István, a Társaság főtitkára méltatta az ünnep jelentőségét, majd pedig az akkori román nagykövet, Aurel
Mainasanu beszélt a közös román–magyar kapcsolatokról. Az ünnepségen a
magyar kormány képviseletében jelent volt Dobi István miniszterelnök, Rajk
László külügyminiszter, Ries István igazságügy-miniszter, Olt Károly népjóléti miniszter, Nógrády Sándor altábornagy és Révay József kultuszminiszer.60
A Magyar–Román Társaság az 1949. év programját az új vezetés irányítása
alatt kezdte meg. Rákosiék a hatalom teljes kisajátításával könyörtelenül félreállították azokat, akik valamilyen módon és formában akadályt jelenthették
hatalmuk gyakorlásának. Az 1948 szeptembertől 1949 márciusig terjedő tagfelülvizsgálat 300.000 fővel csökkentette az MDP létszámát, és a bizalmatlanság jegyében zajlott le. A politikai élet minden rezdülése érezhető volt a társaság működésében is. „A múlt év szeptember elsején Társaságunk Szirmai
István elvtárs főtitkár és Kánya Mária elvtárs titkárral új vezetőséget kapott.
Ez a vezetés nemcsak személyi csere volt, hanem munkánknak is új, intenzívebb irányt is szabott. Kereteinket egy Dokumentációs Osztállyal bővítettük
ki, amely arra hivatott, hogy a Román Népköztársaság politikai, gazdasági és
kulturális fejlődésére, valamint a két ország kapcsolataira vonatkozó anyagot
feldolgozza, és erről az illetékes szerveken keresztül a magyar közvéleményt
tájékoztassa.” Ezt írta a Magyar–Román Társaság Dokumentációs Osztálya,
amely kiadta a már említett tájékoztatót. A tájékoztató szerint, éppen ezért,
a Magyar–Román Társaság felvette a kapcsolatot a bukaresti Egyetemes Román Kultúrintézet román szakosztályával, amely értékes anyagszolgáltatásával elősegíti munkájukat.61 A Társaság fokozatosan kezdte elveszíteni az első
két évben tanúsított lendületét, mozgalmas programját. Miután a Mocsáry
Lajos Kollégium élére is új vezető kerül, a kollégium életében is új irányvonal jelenik meg, amelyről a külügyminisztériumot, már 1949 februárjában
tájékoztatják: „A Mocsáry Lajos Magyar–Román kollégium Vezetősége elhatározta, hogy intézetünket fokozott mértékben arra állítja be, hogy a Magyar–
Román kulturális és gazdasági kapcsolatok szakembereit kinevelje. E végből
megkeresést intézünk mindazokhoz a szervekhez, melyeknek kulturális,
vagy gazdasági vonalon, románul tudó, szakmailag képzett és a román viszonylatban is jártas, politikailag megfelelő munkaerőre van szükségük”.62 A
rendszernek szakmailag, de politikailag is megfelelő munkaerőre volt szüksége. A Román Intézet felállítását, már 1948-ban mindkét minisztérium – a
Vallás- és Közoktatásügy Minisztérium, élén Ortutay Gyulával, valamint a
Külügyminisztérium – elhatározta, és még 1948-ban megvalósítandónak tartotta. A Külügyminisztériumban készült feljegyzés szerint a Magyar–Román
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kulturális egyezmény keretében, 1949. december 31-ig Román Intézetet kell
felállítani Budapesten, debreceni fiókintézettel.63 A Vallás- és Közoktatásügy
Minisztériumban már 1949 szeptemberében úgy találták, hogy a Román Intézet számára a helyiségek biztosítottak Budapesten és Debrecenben is. A
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1950. január 9-én Orbán Magdát bízta
meg a felállítandó Román Intézet könyvtárának rendezésével. A feljegyzés
szerint a VKM részéről nem számítottak komoly működésre az intézetben,
ám a Külügyminisztérium fontosnak tartotta a Román Intézet komoly működését.64 A Magyar–Román Társaság 1948 tavaszától folyamatosan helyi
csoportjának tekinti65 a vidéken működő Magyar–Román Társaságokat, amelyek azután 149-től folyamatosan megszüntetik tevékenységüket, végül pedig 1950-től a budapesti Magyar–Román Társaság sem hallat magáról.
A budapesti társaság mellett különböző vidéki városokban is alakultak
Magyar–Román Társaságok, mint pl. Debrecenben, Gyulán, Nagykanizsán,
Nagykőrösön.66
A Délkelet tudósítása szerint a Magyarországi Román Kultúrszövetség
megalakulásával egyidejűleg megalakult a Magyar–Román Társaság helyi
csoportja Gyulán. Az alakuló közgyűlésre 1948. március 21-én, délután 4 órakor került sor a városháza dísztermében. A közgyűlésen részt vett Alexits
György államtitkár, akinek beszéde után megválasztották a vezetőséget. A
helyi csoport elnökéül Szabó Demetert, a gyulai románság görögkeleti lelkészét választották.
A debreceni társaságnak pedig helyi csoportjai is voltak Békésen, Hajdúnánáson, Mátészalkán, Battonyán és Berettyóújfaluban.

IV. A Debreceni Magyar–Román Társaság
A Debreceni Magyar–Román Társaság 1946. április 10-én tartotta alakuló
közgyűlését.
A Debreceni Magyar–Román Társaság célja: „A Magyar–Román kapcsolatok megerősítése, elsősorban Debrecenben és a Tiszántúlon. Eszközei: a
román nyelv, folklór, irodalom és művészetek ismertetése és a magyar irodalom román nyelvű tolmácsolásának elősegítése.” Székhelye: Debrecen.
Hivatalos helyisége: a városi levéltár Városháza. Hivatalos órák: szerdán és
pénteken 10–11-ig és délután 4–5-ig. A társaság tagja lehet minden 16 éven
betöltött magyar állampolgár, aki magáévá teszi a társaság célját. A tagsági
díj 1 frt, diákoknak 50 fillér. A tagok annak fejében kapják a kéthavonként
megjelenő Keleti Kapu-t, használhatják a társaság kölcsönkönyvtárát, és kedvezményes áron vásárolhatják a társaság kiadványait, látogathatják tanfolyamait, előadásait, kiállításait.
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A társaság tisztikara: Elnök: dr. Karácsony Sándor egyetemi tanár, Alelnök:
dr. Kondor Imre egyetemi magántanár, Ügyvezető alelnök: dr. Lükő Gábor
egyetemi magántanár, Főtitkár: dr. Kovács Ferenc, Titkár: dr. Komlósi Sándor, Sajtótitkárok: dr. Kósa Győző és Varga Domokos, Jegyző: Szegedi Miklós,
Könyvtáros: Kállai József, Pénztáros: dr. Both György, Ellenőrök: Győri Gáspár és Hatvani László, Jogtanácsos: dr. Ménes Lajos.67
A társaság elkészítette alapszabályzatát, amely a működésére vonatkozó
minden fontos kérdést rögzített. A budapesti társasághoz viszonyítva a debreceni működési területe kisebb, de tevékenysége jól szervezett, hatékony
és rövid idő alatt szép eredményeket felmutató volt. Debrecen városa és intézményei, egyeteme, levéltára, színháza felvállalta és segítette az őszinte
magyar–román barátság létrehozóinak lelkes kis csapatát. A társaság 1946
novemberében kiadta a Keleti Kapu című folyóiratának első számát. A folyóirat közli a társság addigi tevékenységét és eredményeit a társaság hírei
rovatában:
1. A társaság kérésére a vallás- és közoktatásügyi miniszter a debreceni
állami Fazekas Mihály gimnáziumban bevezette a román nyelv tanítását. Az
első felhívásukra 30 diák jelentkezett. Tanáruk, Csernik József heti 3 órában
oktatja a diákokat. A tankerületi főigazgatóság felhívta az egyházi középiskolákat a román nyelv bevezetésére, felajánlva számukra Domokos Sámuel
állami státusban lévő román szakos tanár közreműködését. Az egyetemen
Lükő Gábor látta el a román nyelv tanítását, mint lektor, ugyanakkor román
nyelvi kurzust is tartott a debreceni egyetem Társaslélektani Intézetének
nyíregyházi nyári egyetemén és a debreceni Bartók-kollégiumban. A dolgozók egyetemén a téli és nyári szünidőben, valamint a tagság számára is indítottak román nyelvtanfolyamot.
2. A társaság könyvtára a Pedagógiai Szemináriumban nyert elhelyezést a
Központi Egyetem II. emeletén. 400 román nyelvű szépirodalmi, népköltészeti, történelmi, irodalomtudományi és pedagógiai kötet állt a tagság rendelkezésére. A könyvtár anyaga összefogással jött létre. A könyvállománynak
csupán egy negyede volt a társaságé, amit a bukaresti Casa Scoalelor-tól kaptak ajándékba, a többi kötet a Pedagógiai Szeminárium, a román lektorátus,
illetve a Francia Szeminárium tulajdonaként csak letétben volt a társaságnál.
A könyvtár csütörtökönként 11–12 óráig tartott nyitva.68
A Debreceni Magyar–Román Társaság 1946. december 8-án tartotta évi
rendes közgyűlését a Déri Múzeum dísztermében, ahol megtartotta beszámolóját, és egyhangúlag megválasztotta régi tisztikarát. Új tagként választották meg a vezetőségbe a Keleti Kapu két munkatársát, Domokos Sámuelt és
Korczogh Ákost.69 A közgyűlés a következő indítványokat fogadta el:
1. Kéri a vallás- és közoktatásügyi minisztert:
– a román nyelvnek rendes tantárgyként való bevezetését az egyes debreceni, budapesti és más vidéki városokban,
67
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– engedélyezze a Romániában kiadott román nyelvi tankönyvek felhasználást a magyar iskolákban,
– a tanárhiány pótlására tegye lehetővé a román–magyar tanárcserét,
– a Debreceni Tudomány Egyetemen állítson fel román nyelvi és irodalmi
tanszéket és arra egy román tudóst hívjon meg előadónak.
2. A közgyűlés kéri Budapest fővárost, hogy zászlajának színeit változtassa
vissza az eredeti színekre (mivel azt merő sovinizmusból változtatta meg,
mert egyezett a román színekkel).
3. Kéréssel fordul a közgyűlés Petru Groza román miniszterelnökhöz, hogy
tegye lehetővé a nagyváradi vásárt, és biztosítsa azon Debrecen és vidékének
a részvételét.
4. A főtitkár javaslatára a közgyűlés megválasztja 10 román tiszteletbeli tagját: Petru Groza román miniszterelnököt, Tudor Arghezi írót és költőt, Constantin Brăiloiu zeneakadémiai tanárt, Demian festőművészt, Gala
Galaction teológiai tanárt, Alexandru Golopenţia egyetemi magántanárt,
Dimitrie Gustit, a Román Tudományos Akadémi elnökét, Emil Isac költőt, A.
Tódor középiskolai tanárt és T. Vescan egyetemi tanárt.70
A Debreceni Magyar–Román Társaság működését számos eredmény kísérte. A Társaság kezdeményezte és megszervezte több száz romániai gyermek
magyarországi nyaraltatását. Több nyaraltatási akciót is szervezett együttműködve a különböző magyarországi hitfelekezetekkel. Számos ismeretterjesztő, irodalmi, történelmi előadást tartottak Debrecenben és vidéken, ahol
csak igény volt rá. Igen jelentős kiadói tevékenységet folytatott. Folyóirata, a
már említett Keleti Kapu, Lükő Gábor szerkesztésében összesen két számot
ért csak meg, de annál nagyobb érdeklődés kísérte. Megjelenése alkalmából
a folyóiratot és egyben a Társaság tevékenységét méltatta a korabeli sajtó,
mint pl. a Debrecenben megjelenő Tiszántúli Népszava 1946. decemberi71,
a Szalontán megjelenő Népszabadság 1946. december 25-i72, a Budapesten
megjelenő Szabad Szó 1947. január 1-jei73, a Kolozsvárott megjelenő Világosság 1947. január 4-i74, vagy a Nagyváradon megjelenő Új Élet 1947. március
8-i száma75, hogy csak néhányat említsek. Kiadói tevékenysége révén a Debreceni Magyar–Román Társaság kiadásában 1947-ben jelent meg A nap lakodalma című kötet, amely román népballadákat tartalmaz Komjáthy István
fordításában. A kötet a Lükő Gábor által szerkesztett Magyar–Román Könyvtár sorozatban jelent meg.76 Szintén Komjáthy István fordításában jelent meg
a G. Demian Teodorescu által gyűjtött Vitéz Corbea hősköltemény, amelyet
a Debreceni Centenáris Hét alkalmából adott ki Debrecen városa, a Magyar–
Román Társaság debreceni csoportja közreműködésével.77 A Debreceni Ma70
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gyar–Román Társaság együttműködött helyi csoportjaival, de tevékenységét
összehangolta a budapesti Magyar–Román Társasággal is. 1947-ben Szentgyörgyi Mária volt a Debreceni Magyar–Román Társaság bukaresti ügyvivője.78 A Társaság egész működése alatt a szervezet igazi irányítója, szervezője,
a társaság lelke, a román nyelvet és kultúrát ismerő és tisztelő néprajztudós,
egyetemi tanár, majd a debreceni Déri Múzeum igazgatója, Lükő Gábor volt.
A Debreceni Magyar–Román Társaság 1947. április 30-án délután 18 órára
rendkívül közgyűlésre hívta össze tagságát. A meghívón a következő napirendi pontok szerepeltek:
1. Beszámoló a társaság munkájáról.
2. Beszámoló a társaság vagyoni helyzetéről.
3. „A Külügyminisztérium leiratának ismertetése és javaslat a társaság feloszlására.”79
A magyarországi Magyar–Román társaságok története mellett mindenképpen figyelemre méltónak tartom a bukaresti Román–Magyar Társaság
működését. Történetének részletes megírására nem vállalkozhatom, miután
levéltári anyagának kutatást Bukarestben kellene elkezdeni. E tanulmány
keretei között csak egy vázlatos, rövid áttekintést adhatok a szervezet tevékenységéről.

V. A bukaresti Román–Magyar Társaság megalakulása,
működése, programja
A budapesti Magyar–Román Társaság tevékenysége és működése, de tulajdonképpen a programja is többé-kevésbé tükrözte a viszonosság elvét,
amelyet mindkét minisztérium, azaz mind a külügy, mind a kultuszminisztérium igyekezett hangsúlyozni. Ugyanakkor mindkét állam, Románia
is és Magyarország is igyekezett a viszonosság elvét betartani. A budapesti
Magyar–Román Társaság megalakulása után, 1945. november 20-án Bukarestben megalakult a Román–Magyar Társaság is.80 A társaság alakuló közgyűlésén, amelyen részt vett Balázs T. Béla, a budapesti Magyar–Román
Társaság főtitkára is, megválasztották az új vezetőséget. A társaság elnöke:
George Enescu zeneszerző, Alelnökök: Nititz Constantinescu egyetemi tanár, Dimitrie Gusti egyetemi tanár, Főtitkára: Camil Suciu, a nemzetiségügyi
minisztérium államtitkára.
Megalakulásuk után, november 22-én este 19 órakor a román rádióban
Victor Eftimiu neves író méltatta a Román–Magyar Társaság célkitűzéseinek fontosságát, majd Costa Carei műfordításában Ady-verseket adott elő.
November 23-án szintén a Román Rádió erdélyi órájának keretében Costa
Carei Ady Endre érdemeit méltatta, végül pedig Ady-verseket adott elő.81 A
78
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bukaresti Román–Magyar Társaság Ady Endre születésének 68. évfordulója alkalmából 1945. december 10-én emlékünnepélyt rendezett. A megnyitó
beszédet George Enescu, a társaság elnöke mondta, aki egyben üdvözölte a
magyar kormány megjelent tagjait. Utána Petru Groza román miniszterelnök
románul és magyarul hangsúlyozta a társaság célkitűzéseinek, a román–magyar barátság elmélyítésének fontosságát és elsőrendű szükségességét. Molnár Erik magyar népjóléti miniszter francia nyelven tartott előadást a múltbeli román–magyar viszony hamis alapjairól. Camil Suciu a társaság addigi
tevékenységét ismertette, majd Victor Eftimiu, a Román Írók Szövetségének
elnöke tartott előadást Ady Endréről, végül pedig több Ady-vers hangzott el
román fordításban. Az előadás után Kodály Zoltán, Bartók Béla és Liszt Ferenc különböző darabjait adták elő. Ez volt a Román–Magyar Társaság első
nyilvános bemutatkozás a nagyközönség előtt.82
A bukaresti Román–Magyar Társaság 1948 márciusában folyóiratot indított „Román–Magyar Folyóirat” címen. A folyóirat Petru Nistor, a bukaresti
Román–Magyar Társaság főtitkárának szerkesztésében jelent meg. Az első
szám beköszöntőjét Petru Groza, Románia miniszterelnöke írta.83
Magyarország bukaresti nagykövetségének 1948. július 8-i jelentése arról
tudósította Molnár Erik magyar külügyminisztert, hogy a Román–Magyar
Társaságnak megalakult egy nagyszebeni tagozata, amely kizárólag a város
román lakosságának óhaja és kezdeményezése volt. Az előkészítés és szervezés munkájában különös lelkesedéssel vettek részt a nagyszebeni Gheorghe
Laz r román leány- és fiúgimnázium tanárai és diákjai. A társaság június 12én és 13-án ünnepélye külsőségek között alakult meg. A városi színházban
június 12-én este díszelőadás volt, melynek keretén belül a nagyszebeni román gimnázium ének- és táncegyüttese magyar és román táncokat és dalokat adott elő. 13-án délelőtt a városháza dísztermében volt a társaság alakuló
közgyűlése, amelyen Ludovic Takács román nemzetiségügyi miniszter és
Ioan Nistor egyetemi tanár, a román vallásügyi minisztérium államtitkára
beszédében hangsúlyozta a román–magyar népi demokráciák közötti szoros
barátság fontosságát.84 A Magyar követség részéről Keresztes Zoltán követségi titkár és Kovács György sajtóattasé vett részt az ünnepségen. A helyi sajtó
közölte a két nap részletes eseményeit, programját, és egyben méltatta a
kezdeményezők és a szervezők érdemét.85 A bukaresti Román–Magyar Társaság 1950. június 20-án egy bukaresti Magyar Hét megrendezésének programtervezetét készítette el. A program keretében olyan pontok szerepeltek,
amelyeket valamilyen egyezmény keretébe lehetett besorolni:
1. „Egy író venne részt, amely az író egyezmény keretében utazna ki, de
tovább maradna.
2. A nehéz- és textiliparból vennének részt az újítók kiállításán.
82
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3. Előadóművészek részvétele zenei program keretében
4. Színházi előadások magyar rendezésben
5. A Film-egyezmény keretében, magyar játék- és dokumentumfilm kerülne bemutatásra
6. A rádió-egyezmény kötelezettségeinket arra az időszakra sűrítenénk
7. A könyvkiállítás megrendezését, kiküldött szakemberrel
8. Sportvonalon ebben az időszakban három nemzetközi verseny kerül lebonyolításra, amelyen részt venne a magyar fél is, valamint a Honvéd SE
labdarúgócsapatát vinné ki. A magyar fél vállalta, hogy a barátsági hetet
megelőzőn megfelelően politikai és kulturális sajtóanyaggal látja el a román
lebonyolító szerveket.”86
A barátsági hét megrendezését augusztusra tervezték. Megvalósításán dolgoztak a Magyar Külügyminisztériumban, a Kultuszminisztériumban és a
Kultúrkapcsolatok Intézetében, amely erre az időre már teljesen átvette a
Magyar–Román társaságok szerepét, tevékenységét.87
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Lászlóné Csobai

RÉSUMÉ
The author was the first who undertook to write the history of the Hungarian–Romanian Society from 1945 till 1950. The introduction of the study
analyzes the internal and external political state of Hungary at the end of
the II. World War. The conditions of the establishment of the Hungarian–
Romanian Society in Budapest is described in a distinct chapter. The study
explains what initiative was launched at the end of the war and what forces
and gropus agitated and acted for the peaceful restoration of the country.
The chapter Nr. three and four describe in details the establishment, objectives, organization structure, tasks and activities, realized programs of the
Budapest Hungarian–Romanian Society and Debrecen Hungarian–Romanian Society. The study reveals what role played the Society in the restoration
of the country after the war in 1945, and how much depended the Society
ont he politics. The history of the Debrecen Hungarian–Romanian Society
is just shortly mentioned, because the archives source-material – relating
to the activities of the regional branch societies – has been preserved very
incompletely. The establishment, operation, program and the regional organizations of the Bucurest Romanian–Hungarian Society are just outlined
int he fifth chapter, because its archives materials, to be found in Budapest,
are very incomplete. Both the Budapest and Debrecen Hungarian–Romanian Society, carried on meaningful publishing activities, but is is valid also
ont he Bucurest Romanian–Hungarian Society, that is referred – but without
aiming at completeness – int he study. The author processed completely the
archives sources concerning the period, in the New Hungarian Central Archives. Besides the rich archives material he used also the remains (could be
found int he Historical Collection of the Mihály Munkácsy Museum) of Gábor Lükő, that contains alsor very rich docimentation (writing, small print,
publication and press).
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A MAGYARORSZÁGI ROMÁN NEMZETI KISEBBSÉG
TÖRTÉNETÉNEK ÁTTEKINTÉSE
A STATISZTIKA TÜKRÉBEN
Figyelemmel kísérve az utolsó évtized tudományos történeti-néprajzi konferenciáit, megállapítható, hogy azok csak érintőlegesen foglalkoztak a hazai
román kisebbség történetével, kultúrájával. Személyes tapasztalatom szerint
Magyarországon a hivatalos történészeken kívül általában nem ismerik a
hazánkban élő kisebbségek történetét, kultúráját. Természetesen nem kívánom felsorolni az okokat és ütköztetni a véleményeket, de remélem, hogy
ezen a körülmények igyekszik javítani e konferencia is. Az eddigi kutatások
alapján a magyarországi román kisebbség rövid történeti áttekintése után
szeretném összefoglalni ennek a kisebbségnek a számszerű alakulást az 1910es évi népszámlálástól napjainkig.
A magyarországi románokról már a 13. századtól kezdve vannak adataink.
A mai Magyarország románok által is lakott települései a 18. században, vagy
még később váltak románok által is lakott településekké. A román anyanyelvű lakosság esetében a 17. és 18. században megkülönböztethetünk migráció
útján történő, önkéntes betelepülést, valamint szervezett magánföldesúri
telepítést. A románok betelepülésének, illetve betelepítésének két szakasza
volt, az úgynevezett elsődleges, illetve másodlagos telepítési folyamat. Az
elsődleges betelepülési, illetve betelepítési folyamat folyamat a 17. század
végén kezdődött el és az 1800-as évek végéig tartott.
Az elsődleges települési, illetve a szervezett magánföldesúri betelepítési
folyamatban jöttek létre a ma is legnagyobb román lélekszámmal bíró vegyes lakosságú városok és községek. A betelepülők és betelepítettek kivétel
nélkül román anyanyelvűek, görögkeleti vallásúak voltak, akik kultúrájuk
legfőbb alkotóelemét, anyanyelvüket hozták magukkal, amely megkülönböztette őket a már itt élő lakosságtól. Másságuk fontos jegye görögkeleti vallásuk volt, ezért szinte letelepedésükkel egyidőben megalapították görögkeleti
egyházukat. Egyházuk alapításának éve majdnem egybeesik megtelepedésük kezdetének időpontjával. A görögkeleti egyház levéltárában megőrzött
források alapján többé-kevésbé nyomon követhető a hazai románság település-, egyház- és művelődéstörténete. A 18. században Bihar vármegyében
összesen tizenegy, románok által is lakott település számlálható össze: Bedő,
Darvas, Körösszakáll, Körösszegapáti, Méhkerék, Mezőpeterd, Nagyléta, Pocsaj, Zsáka, Sarkadkeresztúr és Vekerd községek.
A tizenegy Bihar megyei település közül a történetírás szerint csak Nagyléta esetében beszélhetünk szervezett magánföldesúri telepítésről. Nagyléta
földesura, báró Dietrichstein görögkeleti vallású románokat hozatott Biharból.1 Az 1757. évi adóösszeírásban 98 román adófizető és az adófizetés alól
mentesülő nemes, bíró, telepes is jelzi a betelepülő román anyanyelvű lakos1
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ság belső telkeit. „Oláh-Léta”-n belül a románok délről szorosan csatlakozó,
rendezett, egyenes utcákat alakítottak ki.2 A felsorolt tizenegy település közül csupán nyolc településen maradt meg a lakosság eredeti görögkeleti vallásánál; Mezőpeterd, Zsáka, Darvas, Körösszakáll, Körösszegapáti, Méhkerék
és Sarkadkeresztúr románsága ma is a Román Ortodox Egyházhoz tartozik.
Három településen, Bedőn, Nagylétán és Pocsajon a betelepülő románság
eredetileg szintén görögkeleti vallású volt, de a betelepülésük után néhány
évtizeddel áttértek a görögkatolikus hitre. Bedő községben a románság (az
1720-as évek táján) még a református magyarságot is magába olvasztotta,
majd 1779-ben áttértek a görögkatolikus hitre,3 ennek ellenére 80%-uk mind
a mai napig román anyanyelvűnek vallja magát.4 Pocsajon a görögkeleti románok még korábban, 1755-ben,5 Nagylétán pedig a 18. század második felében tértek át a görögkatolikus hitre.6 A görögkatolikus egyház kivívta a magyar nyelv liturgikus nyelvként való használatát, így a román anyanyelvűek
esetében az egyház már nem tölthette be az anyanyelv megőrzésének, konzerválásának szerepét. Bedőn az egyház vonatkozásában ugyanez állt elő,
ám mégis kivételt képez a faluközösség összetartó ereje, az „egyházváltás”
ellenére képes volt román anyanyelvét konzerválni.
A tizenegy, Bihar megyei románok által is lakott település közül egy településen, Sarkadkeresztúron a görögkeleti vallású románok csak kápolnával
rendelkeztek. A görögkeleti egyház forrásai alapján 1779-ben Sarkadkeresztúron harminc, görögkeleti vallásúak által lakott porta létezett egy fatemplommal, papjuk pedig Procopie Popovici volt. Második fatemplomuk 1830ban épült, amely 1900-ig állt, amikor is életveszélyessé vált és lebontották.7 A
sarkadkeresztúri görög katolikus egyház anyagi lehetőségei alapján új templom építésére nem vállalkozhattak, csupán egy kápolna berendezésére, de
csak több mint negyven év szünet után, 1943-ban. Ez a kápolna ad helyet ma
is a görögkeleti szertartású istentiszteleteknek.
Vekerd a 18. század elején, 1732-ben még mint puszta szerepel. A 18. század derekán Biharból görögkeleti vallású románok letelepedtek és építették
újjá a lakatlan pusztt.8 Az első görögkeleti egyházi forrás alapján a községnek
1779-ben 36, görögkeleti vallásúak által lakott portája létezett, egy fatemplommal. Popovici Péter lelkészüket 1743-ban szentelték fel a községnek.9 Vekerd lélekszáma az 1930-as években 498, melyből 423 a görögkeleti vallású.10
2
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Méhkerék középkori település, mely a törökök utáni időkben lakatlan
pusztává vált, 1758–1768 között települt újjá. Mária Terézia adományozta Eszterházy Pál Antal hercegnek a derecskei dominiumot Méhkerékkel
együtt. Eszterházy Pál herceg szorgalmazta és segítette a görögkeleti vallású
románok megtelepedését Méhkeréken, és szabályozta is azt a velük között
szerződésükben. Az első Méhkerékre vonatkozó adat az 1768. május 17-én
keletkezett urberiális szerződésben található, amely „a mostan nemrégiben
impopiált (…) Méh-Kerék nevű helység lakosaira is” vonatkozik.11 Eszterházy
Miklós herceg 1767-ben vette át a birtokot és sor került Méhkerék betelepítésére. Az erről fennmaradt történetet a szájhagyomány napjainkig őrzi, s a
levéltári (állami és egyházi) adatokkal történt összevetésből kiderült, hogy
az több hiteles adatot is tartalmaz. Ezek alapján nagy valószínűséggel mondhatjuk, hogy Méhkerék is szervezett magánföldesúri telepítésként jött létre.
Méhkerékre is vonatkozik az az általános megállapítás, hogy a görögkeleti
vallású románok szinte letelepedésükkel egyidőben megalapították görögkeleti egyházukat is. Egy levéltári forrás alapján a görögkeletiek királyi engedély nélkül építettek fatornyú, paticsfalú görögkeleti templomot, amelyet
1770-ben utólag engedélyeztettek.12 Az 1770-es években Méhkeréken 24 földdel rendelkező szabadmenetelű családot tartottak számon, és összesen hat,
házzal rendelkező zsellért írtak össze. Közel tíz év alatt száz, 1779-ben már
hatvan portát írtak össze, amely mutatja, hogy a lakosság folyamatosan nőtt
a görögkeleti vallású román anyanyelvűek által.
A 20. század ’30-as éveinek végén a község összlakossága 2263 fő volt,
melyből 2116 román anyanyelvű, vallási megoszlása szerint 2105 fő görögkeleti vallású.
Bedő, Vekerd és Méhkerék községekről megállapítható, hogy valamennyi
magyarországi település közül csupán e három az, amely a betelepüléstől
napjainkig egyrészt románságából, másrészt az utóbbi kettő görögkeleti vallásból adódóan megőrizte etnikai zártságát. A román anyanyelvű lakosság
három egységes nyelvi szigetet alkot. A tradicionális életformából adódó zártság is konzerválta az archaikus anyanyelvet, de azt nem fejlesztette tovább.
Az életmódváltással fokozatosan felbomlik a falvak viszonylagos zártsága és
magával hozza a lakosság migrációját. Bedőn és Vekerden a falu lakossága
részben elöregedett, összezsugorodott, anyanyelvi szempontból asszimilálódott. Méhkerék ezzel ellentétben még ma is a magyarországi románság
egyetlen olyan nyelvi szigete, ahol a lakosság az 1980-as tanácsi minősítés
szerint 96,4%-a román anyanyelvűnek vallotta magát.13 Archaikus nyelvét
ugyan megőrizte, de az nem tartott lépést az életmódváltozással, a társadalom általános mozgásával, az anyanemzet nyelvi kultúrájának fejlődésével.
A 18. század elejétől a történelmi Békés vármegyében kevesebb a romá11
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nok által is lakott település, mint Biharban, de itt korábban jelent meg a
görögkeleti vallású, román anyanyelvű lakosság. Megtelepedésük a 17. század végétől a 19. század végéig terjedő időszakra esik. Görögkeleti egyházuk
alapításai évének kronológikus sorrendje szerint Gyula, Kétegyháza, Békés,
Békéscsaba és Csorvás településeket vehetjük számba. Valamennyi településen a román anyanyelvű lakosság megmaradt eredeti görögkeleti vallásánál,
egyházközségeik ma is a Magyarországi Román Ortodox Egyházhoz tartoznak, de a 20. század elejétől közöttük is kezdett tért hódítani a Baptista Egyház. A felsorolt települések, kivétel nélkül valamennyien vegyes lakosságúak, magyar–román, mint Békés és Csorvás, magyar–román–német, mint
Békéscsaba, és román–magyar, mint Kétegyháza. Ez utóbbi településen már
a betelepüléskor is a román anyanyelvű, görögkeleti vallásúak alkották a
lakosság többségét.
A békési tájon legkorábban Gyulán lelhetők fel görögkeleti vallású románok. Az egyházi források először 1651-ben tesznek arról említést, hogy Gyulán görögkeleti vallású románok élnek. Amikor is Sofronie, Lippa és Gyula
vára metropolitájának nevezi magát és e forrás alapján a gyulai görögkeleti
egyházközségnek ekkor már léteznie kellett.14 Magyar-Gyulán letelepedett
román kisebbség 1721-ben a várral szemben, 1727-ben pedig a régi templom helyén téglából új templomot épített.15 Gyula városa 1734–1857 között
kettészakadt. A katolikus magyarok Magyar-Gyula néven önálló várost képeztek. Magyar-Gyulán nagyszámú román anyanyelvű is élt és lakosairól
a Nagyarománváros nevet kapta, de a Magyar elöljáróság alá tartoztak. Német-Gyulán viszont a németek mellett kisebb számban voltak a román anyanyelvűek, akik a Kisrománvárosban éltek és Német-Gyula nyugati részének
egy szigetszerű pontjára telepített román lakosságból alakult ki és a német
elöljáróság alá tartoztak. Templomukat 1834-ben építették fel.16 1790 után a
református magyarok és a görögkeleti románok kérésére számarányuknak
megfelelően a római katolikusok mellett 3-3 helyet kaptak az elöljáróságban.
Német-Gyulán viszont csak két helyet kaptak a görögkeletiek a tanácsban. A
városban a lakosság anyanyelv szerint elkülönült, területileg és vallás szempontjából is.
A Gyulához közel eső Kétegyházát a 17. század végén, illetve a 18. század
elején görögkeleti vallású románok telepítették újjá. 1724-ben Lőwenburg János Jakab, Békés megye főispánja az 1720 táján betelepült román lakosokat
áttelepíti az akkor Gyulavárihoz tartozó Kétegyházi-pusztára.17 Kétegyházán
már korábban dominál a román népesség, mivel 1718-ban már egy György
nevű görögkeleti lelkészük is volt.18 Első templomuk még 1779-ben is állt,
14
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amikor már mellette felépült a ma is létező, új templomuk.19 A község újjáalakulásakor a lakosság teljes egészében román ajkú volt. A magyarok csupán
az 1800-as évek elejétől kezdődően költöztek be az uradalom létrejöttével
és számuk fokozatosan nőtt annak gyarapodásával. Kétegyháza a 19. század
végére vált vegyes lakosságúvá, de még nagyobbrészt románok által lakott
községgé. Társadalmi szerkezetét tekintve helyzete egyszerűbb volt, mint
Gyulának, mert a lakosságot görögkeleti románok alkották. A későbbiekben
beköltöző más nemzetiségűek, így köztük a magyarok is kisebbségben voltak. 1726-tól ismerjük Kétegyháza községi bíróinak névsorát és egy-két kivételtől eltekintve 1891-ig e tisztséget mindig románok viselték.20
A harmadik, románok által is lakott Békés vármegyei település Békés,
amelyben a görögök, az örmények és a románok együtt hozták létre görögkeleti egyházközségüket az 1780-as években.21 Görögkeleti templomukat 1783ban kezdték el építeni, majd 1791-ben készült el teljesen, a toronnyal együtt.
Első közös lelkészük a román Mihai Giba (1788–1809), aki az egyházi források szerint is a „görögök és románok lelkésze” titulust viselte.22 Néhány évtized alatt a görögök és az örmények elköltöztek, az ottmaradtak pedig vegyes
házasságok révén beleolvadtak a magyar lakosságba. A görögök tehetősebb
része Miskolcra távozott, továbbra is támogatva az egyházat. A többségében
magyarok által lakott Békésen a románok viszonylag kicsiny része mindvégig, egészen napjainkig megőrizte vallását, ragaszkodását egyházához.
A békésihez hasonlóan jött létre a békéscsabai görögkeleti egyházközség
is. Békéscsabán a román kisebbség a 18. század második felétől kezdődően
telepedett le a macedoromán kereskedőkkel együtt. Ez a néhány, Békéscsabán megtelepedett macedoromán kereskedő megszervezte és megalapította
1820-ban a görögkeleti egyházközséget, közösen az akkor már jelentősebb
számban megtelepedett, 620 lelket számláló románsággal együtt. Majd 1837ben görögkeleti templomuk gyűjtések és adományozások segítségével, a várostól kapott telken épült fel.23 A későbbi századok egyháztörténeti forrásaiban csupán utalás található az itt lakó néhány görögkeleti vallású szerb és
bolgár családra, akiket az egyház híveiként tartott számon. A zömében evangélikus és katolikus szlovákok lakta Békéscsabán a város 18. századi újjátelepítésétől egészen a 20. század elejéig a református magyarság és a görögkeleti
románság a város kisebbségét alkották.
A 19. század derekán a gyulai bérlők által újjátelepített Csorvásra fokozatosan telepedtek be görögkeleti vallású románok is, akik 1890-ben 124 főt
számláltak.24 Az újjátelepített község első lelkésze a görögkeleti vallású ro19
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mán Parasca János. 1893-ban a csorvási görögkeleti vallású románok fiókegyházzá szerveződtek, majd 1900-ban felépítették ma is álló kápolnájukat.25 A
viszonylag kisszámú hívőt a békéscsabai görögkeleti lelkész látta el.
Békés vármegye újjátelepítése után viszonylag korán, a 19. század első
felében alapított görögkeleti egyházközségek sorába tartozik a Sarkadkeresztúri Görögkeleti Egyházközség. Nagy valószínűséggel 1758-ban már létezett
az egyházközség, amelynek lelkésze Procopie Popovici volt.26 Az 1779-es évben 30 a görögkeleti vallású románok által lakott házak száma és már állt a
kicsiny fatemplom,27 amely 1830-ig bírta, amikor is új fatemplomot építettek,
amely azután 1900-ban került lebontásra, mert életveszélyessé vált. Az 1900as évtől kezdődően az istentiszteleteket a felekezeti iskolában tartották, majd
1943-ban vásároltak egy épületet, ahol berendezték görögkeleti kápolnájukat, amely számarányuknak megfelelően elegendőnek bizonyult.28
A Bihar és Békés vármegyei románok által is lakott települések sorában két
Csanád vármegyei település, Battonya és Magyarcsanád az a kettő, amelynek
településtörténete hasonlóképpen alakult. Mindkét településen a 18. század
folyamán betelepült románok és szerbek közösen hozták létre görögkeleti
egyházközségüket. Battonyán 1784-ben éült fel az első, majd 1793–1797-ben
a második,29 szintén közös fatemplomuk, miután az első tűzvész áldozata
lett. Magyarcsanádon már 1774-ben létezett az első, a románok és szerbek
által közösen épített templom, de már 1767-ben két lelkészük volt, egy román és egy szerb. Majd a még szintén közösen épített templomukat 1808ban építették fel. A Román Ortodox Egyház 1868-ban történt egyházi autonómia kivívása után, önálló érsekséggé alakulásával a battonyai görögkeleti
románok különváltak a szerbektől, önálló egyházközséget alkotva. A szerbek
kártalanítást fizettek a románoknak, amellyel azután 1869-ben elkezdték építeni új templomukat, amelyet 1872-ben fejeztek be. Magyarcsanádon ennek
az ellenkezője történt, mivel 1878-ban a románok kártalanították a szerbeket, amelyből azután elkezdték felépíteni új templomukat.30 Battonyát a 18.
században zömében szerbek telepítették, majd fokozatosan telepedtek be a
románok és az 1880-as évekből kezdődően a magyarok, akik azután a 19.
század végére a lakosság többségét alkották, a szerbek és a románok száma
viszont fokozatosan csökkent. Magyarcsanádon a 18. századi betelepülés folyamán a lakosság felét a szerbek, a másik felét pedig a románok alkották. A
lakosság megoszlásának ez az aránya napjainkig megmaradt.
A battonyai és magyarcsanádi szerbek és románok által közösen létreho25
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zott egyházközségek mellett Budán is létrejött a görögök, a macedorománok
és a szerbek által közösen elapított görögkeleti egyházközség. A 18. század
folyamán letelepedett görög és macedoromán kereskedők csatlakoztak a
már korábban letelepedett budai szerbekhez, felépítve együtt közös illír egyházukat, azonos vallásúak lévén. A közös egyházban a nem azonos nyelvük miatt 1788-ban konfliktus támadt közöttük, amikor is a görögök és a
macedorománok engedélyt kértek egyházuk szétválasztására.31 Az engedély
elnyerése után 1791-ben új, önálló egyházközséget alkotnak „Graeca-valachia
comunitas Pestiensis” néven és felépítik új templomukat. Két lelkészt szentelnek fel, egy görögöt és egy macedorománt, a szertartás nyelveként felismerve a görögöt és a románt. A görögök számának csökkenésével és a
románok gyarapodásával újabb konfliktus támadt, most már a görögök és
a románok között, mivel a görögök fokozatosan igyekeztek kiszorítani a románokat, megszüntetve a második, a román lelkészi státuszt. Ezekután a
románok elhatározták az önálló román egyházközség létrehozását. Hosszas
procedúra után a budapesti románok 1900-ban létrehozzák önálló egyházközségüket és berendezik ma is létező és működő kápolnájukat.32 A budapesti görögkeleti egyház köré tömörültek a román értelmiségiek és mindazok,
akik a fővárosban tanultak és a román kultúrához kötődtek.
Legvégül két Arad vármegyei településen, Eleken és Pusztaottlakán az
egyházak hasonlóan későn jöttek létre. Eleken viszonylag korán, az 1744. évi
második német betelepítéssel szinte egyidőben görögkeleti vallású románok
is kezdenek megtelepedni. Ezek az első telepesek szegény jobbágyok, illetve
zsellérek. Számuk fokozatosan növekszik, 1900-ra 1350 főt számláltak. Korai betelepedésük ellenére önálló egyházuk 1934-ben jött létre, napjainkban
is fenntartva görögkeleti kápolnájukat.33 Elekkel szemben Pusztaottlaka egy
késői, másodlagos telepítési folyamat eredményeként jött lére. A 19. század
végén, amikor is egy román vagyonos gazdálkodó, Rusu István, saját földjéből ingyen, mintegy 40 házhelyet biztosított az ott letelepedni szándékozó
görögkeleti vallású románok számára, ezzel megvetette a mai falu alapjait.
A letelepülők számára iskolát és egyházat építtetett.34 1912-ben mintegy 108
családot, azaz 474 főt számláltak össze. Rusu István 1913-ra saját költségein
felépítteti a görögkeleti templomot.35 Elek és Pusztaottlaka községekre egyaránt vonatkozik, hogy 1945 után magyarok, Elekre pedig szlovákok is költöztek. Mára már a kettő, illetve a három nemzetiség által lakott községekké
váltak.
A rövid történeti áttekintés alapján is megállapítható a hazai román nem31
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zeti kisebbség létszámának folyamatos növekedése a 20. század elejéig. A
letelepedéskor létrejött öt kompakt lakosságú település Bihar vármegyében:
Bedő, Méhkerék és Vekerd; Békés vármegyében: Kétegyháza; Arad vármegyében: Pusztaottlaka, amelyek közül csak az első három maradt meg kompakt
lakosságúnak, az utóbbi kettő a századok folyamán vegyeslakosságúvá vált. A
vegyeslakosságúvá vált települések esetében a román anyanyelvű lakosság
csatlakozott az ott élő magyarokhoz; mint Darvas, Körösszakáll, Körösszegapáti, Mezőpeterd, Nagyléta, Pocsaj, Zsáka, Sarkadkeresztúr, Békés, Csorvás,
Gyula esetében; a szerbekhez, Battonyán és Magyarcsanádon, a németekhez, mint Eleken és Gyulán, a szlovákokhoz, mint Békéscsabán, a görögökhöz, mint Békésen, Békéscsabán és Budán. A vegyeslakosságú települések
közül Békéscsabán, Eleken, Körösszegapátiban, Budán és Csorváson a románok már a letelepedéskor a kisebbséget alkották. Néhány vegyeslakosságú
településen a román anyanyelvűek száma megközelítette az 50%-ot, vagy
csak valamivel maradt alatta, mint Magyarcsanádon, Darvason, Nagylétán,
Körösszakállon és Mezőpeterden.
A népszámlálás adatai mellett a görögkeleti egyház által folyamatosan készített összeírások adatai is bizonyítják, hogy a román anyanyelvű lakosság
száma Trianonig folyamatosan növekedett és ugyanakkor számarányát is
megtartotta az egyes községekben. Az 1910-es évi népszámlálás adatai szerint
28 491 fő vallotta magát román anyanyelvűnek. Trianon után a kisebbség
fokozatos asszimilációját támasztja alá, hogy az 1941. évi népszámlálás szerint létszáma a felére csökkent, 14 142 főre és 1990-ben ismét felére, 8730-ra.
Természetesen ez csupán egy, a hivatalos statisztika oldaláról megközelített
adat, amely azonban mindenképpen jelzi az asszimiláció folyamatos erősödését. Ez az adat csupán az anyanyelvüket megtartók és a románságukat
bevallók számát tükrözi. A román kisebbség létszámának az alakulását a vallási hovatartozás oldaláról megközelítve számos olyan adat áll rendelkezésre,
amelyek közelebb visznek a valóságos helyzethez.
Az 1920-as évi népességösszeírás szerint 50 990-en görögkeleti vallásúnak,
s ebből 19 179-en románnak, de a népesség anyanyelvi megoszlása szerint
23 695-en vallották magukat román anyanyelvűnek. Románnak vallották
magukat még 4516-an, de nem görögkeleti vallásúnak. Amint történeti áttekintésemben utaltam rá, a románok egy része Bihar megyében a letelepedés
után néhány évtizeddel áttért a görögkatolikus hitre. Ez a magyarázata annak, hogy többen vallották magukat románnak, mint görögkeleti vallásúnak.
A bécsi nuncius 1919. május 10-én 17 román ajkú görögkatolikus egyházközséget a nagyváradi görögkatolikus püspök joghatósága alá rendelt, melyből 1912-től kezdődően 14 egyházközség a hajdúdorogi egyházmegye püspöke alá tartozott.36 A magyar királyi vallás és közoktatási miniszter 1930-as
jelentése szerint összesen 17 román ajkú görögkatolikus egyházközség van
az ország területén, mint: Csegöld, Csengerújfalu, Porcsalma, Nyíracsád,
Nyíradony, Álmond, Bagamér, Hosszúpályi, Kokad, Nagyléta, Pocsaj, Vértes,
36
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Makó, Bedő, Battonya, Kővár-Kölcse.37 Az 1930-as népszámlálás adatai szerint 17 községben 17 689 a görögkatolikus vallású lakosok száma, akik közül
mindössze 1 150-en vallották magukat román anyanyelvűnek.
Szembetűnő az ellentmondás: létezik 17 román ajkú görögkatolikus egyházközség 1 150 hívővel. Olyannyira nagy az ellentmondás, hogy szinte valószínűtlen. Amennyiben az 1 150 főt (mert a statisztika szerint a 17 689 főből
ennyien vallották magukat románnak) elosztjuk a 17 egyházközséggel, akkor
átlagosan 67 fő tartozik egy egyházközséghez, de a magyar királyi vallás és
közoktatási miniszter 1930. évi jelentése szerint csupán Nagylétán 454 a román anyanyelvű görögkatolikus. Ha tehát a két egyházközség összesen 922
hívőt számlál, akkor a maradék 198 hívőt kell elosztani 15 egyházközséggel,
így átlagosan egy egyházközségre 13 fő jut. Az 1912-ben felállított hajdúdorogi
egyházmegyével – mely mindvégig a magyar liturgikus nyelv törvényes elismeréséért harcolt – elkezdődött a román ajkú görögkatolikusok folyamatos
asszimilációja. Ezzel az egyház elvesztette a román anyanyelvet megőrző,
konzerváló szerepét, amely csak a görögkeleti egyház esetében maradt meg
mindmáig.
A görögkeleti egyház szerint a görögkatolikus román parókiákból 1919 után
a román papokat elűzték, a görögkatolikus magyar pap tisztán magyar nyelven kezdte meg a hittan tanítását, holott a háború előtt ezek román parókiák
voltak.38 Ezt látszik alátámasztani az a tény is, hogy görögkatolikus parókiák
irattári, levéltári anyagának a nyelve is a román volt 1919-ig. Bagamérben,
Csegöldön, Újfalun, Makón, Ábrányban, Acsádon román görögkatolikus felekezeti iskolák működtek, melyek azután román tanítók nélkül maradtak.39
A magyarországi románok ügyeinek magyar királyi kormánybiztosa Dr.
Sigescu József 1920. évi jelentése szerint a görögkeleti és görögkatolikus egyházközségekbe olyan állai tanítók nyernek kiküldetést, akik a román nyelvet
nem bírják.40 Román nyelvű oktatás és hitélet nélkül a kisebbség maga is
igyekezett idomulni a többséghez, magyarul tanult az iskolában, magyarul
imádkozott a templomban. Ezzel szemben a magyarországi román görögkeleti egyházközségek szerettek volna egy erős, jól működő görögkeleti püspökséggé szerveződni. Először hivatalosan 1927-ben a budapesti és vidéki
görögkeleti román egyházközségek írásban kérték a miniszterelnököt román
görögkeleti püspökség felállítására. A román görögkeleti egyházközségek a
miniszterelnökhöz idézett beadványa számunkra statisztikai szempontból
igen fontos adatokat tartalmaz a kisebbség létszámára vonatkozólag. A beadvány szerint az egyház 100 000 román görögkeleti vallású lelket számlál 18
anya- és 35 fiókegyházában.41
14 békési görögkeleti egyházközség kiküldöttje még ugyanabban az évben a békéscsabai értekezleten elhatározta a görögkeleti román papi főha37
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tóságnak alulról felfelé történő kiépítését. Kimondták a román esperesi adminisztrátor megválasztásának, továbbá egy egyházmegyei konzisztórium
felállításának a szükségességét.42 Az egyház által képviselt álláspont a román
kisebbség lélekszámát illetően messze eltávolodik a hivatalos statisztikától, a
népszámlálás adataitól. E mellett azonban megjelöli az egyházközségek számát a fiókegyházakkal együtt, olyan románlakta településeket megjelölve,
amelyekre a népszámlálások nem utalnak.
Az általam felsorolt adatokkal szerettem volna rámutatni arra, hogy akkor,
amikor a két világháború közti időszakban a magyarországi román nemzeti
kisebbségről szólunk, szólnunk kell annak vallási megoszlásáról is, miszerint
18 görögkeleti anyaegyház,
35 görögkeleti fiókegyház és
17 görögkatolikus román ajkú egyházközsé
által összefogott lakosság összlétszámát kellene megállapítani.
Visszautalva az 1910-es évi népszámlálásra, amikor 28 491 fő vallotta magát román anyanyelvűnek, ezt a számot elosztva az összes, azaz 70 egyházközséggel (18 anya- + 35 görögkeleti fiók egyházközség + 17 görögkatolikus
egyházközség), kapunk egy átlagot, azaz 407 főt. Tehát 407 fő jut egy egyházközségre, ez az átlag körülbelül megfelel a lgkisebb település átlagának.
Szándékosan választottam az 1910. évi népszámlálás adatait, mivel ekkor
még működött a viszonylag szilárd egyházi szervezet keretében az összes,
tehát a 70 egyházközség.
A népszámlálás adatai jól tükrözik az 1945 utáni helyzetet, amely természetesen az 1920 után kialakult állapot egyenes következménye. A 17 román ajkú görögkatolikus település közül az 1945-ig szinte kompakt lakosságú
Bedő, a közel 50%-ig románok által is lakott Nagyléta (Oláh-Léta) és Pocsaj
kivételével napjainkra a lakosság nyelvileg szinte teljesen asszimilálódott.
Mára már csak az idősebb generációnál követhető nyomon származástudata.
A görögkeleti vallású román anyanyelvűek esetében is a vegyeslakosságú
településeken, elsősorban ott, ahol a román anyanyelvűek mindig a kisebbséget alkották, az asszimilálódás mértéke sokkal erőteljesebb volt, mint a
kompakt, vagy vegyeslakosságú, de még többségében románok által lakott
községekben.
Az 1990. évi népszámlálás szerint Magyarországon összesen 8 730 fő vallotta magát román anyanyelvűnek, melyből Hajdú-Bihar megyében öszszesen 990 főt számláltak össze. 1990–1991-ben a két legkisebb településen
– Darvason és Mezőpeterden – végzett kutatás alapján 200-250 fő vallotta
magát románnak, azaz Darvason a lakosság fele, Mezőpeterden több mint
fele. 1992-ben pedig Vekerd községben a 200 fős lakosságból négy-öt család
kivételével mindenki román származásúnak vallotta magát. Tehát a három
legkisebb hajdú-bihari településen így összesen 650 fő vallotta magát románnak. Amennyiben hozzátesszük, hogy a három településen kívül még öt:
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Körösszakáll, Körösszegapáti, Pocsaj, Nagyléta, Bedő és Zsáka településeken
is élnek románok, akkor az 1920 előtti 17 román görögkatolikus település
közül csak hármat: Pocsajt, Bedőt és Nagylétát említettem – szembetűnő az
1990-es népszámlálás nagyon is nem reális volta.
Ha figyelmen kívül hagyom saját kutatásaim eredményeit és a népszámlálás alkalmával összeírt 950 főt elosztom a kilenc Hajdú-Bihar megyei település számával, akkor egy településre 105 fő jut. Természetesen a népszámlálás
alapján azt is tudjuk, hogy a kilenc település közül Bedő 80%-ig román, Vekerd 98%-ig, Mezőpeterd pedig 50%-ig az. A felsorolt három település román
anyanyelvű lakossága összesen eléri a népszámlálás szerint számlált 950 főt,
így a kérdés csak az, hogy a többi öt településen senki nem vallotta magát
román anyanyelvűnek?
Természetesen ezt a számítást ugyanígy végig lehet vezetni az összes Békés megyei településen, ahol összesen 5 041 főt írtak össze román nemzetiségűnek. Jóllehet, Békés megyében kiemelve a 98%-ig románok által lakott
Méhkeréket és a 60%-ig románok által lakott Kétegyházát, az előbbit 2 300
fővel, az utóbbit pedig 2 850 fővel, összesen 5 150 főt említhetünk, tehát 109
fővel többet, mint a népszámlálás által összeírt 5 041 fő. A kérdés ismét az,
hogy akkor a többi, összesen tíz település: Battonya, Békés, Békéscsaba, Elek,
Gyula, Lőkösháza, Pusztaottlaka, Sarkadkeresztúr, Csorvás és Újkígyós román nyelvű lakossága egyáltalán nincs felvéve az 1990-es népszámlálás adatai közé?
A Békés Megye Képviselő-testületének Nemzeti és Etnikai Kisebbségi
Bizottság által 1992 júliusában készült felmérése alapján Békés megyében
11 900 a román anyanyelvű lakosság száma.43 Sajnos, ennek a felmérésnek is
vannak hiányosságai, mivel Békés teljesen kimaradt a felmérésből, másrészt
meg Sarkadkeresztúrt, Csorvást és Újkígyóst csupán megemlíti, mint olyan
településeket, ahol a románság szórványosan él, létszám nélkül.
Szándékosan nem szerettem volna becsült számokkal játszadozni, ellenkezőleg, az általam kiemelt hivatalos népszámlálási adatotokkal igyekeztem
rámutatni az 1990. évi összeírás nem reális voltára. Véleményem szerint
minden népszámlálás az adott bel- és külpolitikai konstellációban torzul,
ezért igazán hiteles sose lehet. A történettudománynak nemcsak a történeti
statisztikára, hanem a többi segédtudomány statisztikai adataira is kell támaszkodni a kisebbség történeti kutatásában.
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