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„Pãstorul cel bun îºi pune sufletul pentru oile sale.”
(Ioan 10:11)
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Cuvânt înainte

Universul fascinant al cãrþilor se îmbogãþeºte acum printr-o
contribuþie esenþialã în ceea ce priveºte trecutul bisericesc al ro-
mânilor trãitori din strãvechime pe pãmântul cuprins între frun-
tariile Ungariei de astãzi. Este vorba de lucrarea de doctorat în
Istoria Bisericii Ortodoxe Române a regretatului Pãrinte Vicar
Episcopesc Teodor Misaroº, plecat prematur dintre noi.

Bucuria reeditãrii, pentru cã despre o reeditare e vorba, prima
ediþie fiind demult epuizatã, este sporitã de aºteptarea febrilã a
cãrþii acesteia, adevãratã sãrbãtoare pentru smerita comunitate a
românilor ortodocºi din Ungaria, mai mult, un praznic al întregii
românimi. Ea vine sã acopere un important gol din trecutul nos-
tru spiritual ºi aduce un plus de luminã asupra a ceea ce a fost ºi
un spor de nãdejde pentru ceea ce Dumnezeu va binecuvânta sã
fie.

Munca stãruitoare ºi trudnicã a Pãrintelui Misaroº a fost una
de pionierat, de desþelenire. Puþinãtatea izvoarelor, fructificatã la
maximum de autor, limitarea accesului la documente, uºor de
înþeles având în vedere perioada când a fost elaboratã, fac din
cartea aceasta un instrument de primã mânã pentru viitorii cer-
cetãtori ai vieþii româneºti de la graniþa apuseanã a României ºi
pânã dincolo chiar de Tisa.

Dispariþia grabnicã a Pãrintelui Vicar a stopat aplecarea atât de
necesarã asupra a ceea ce s-a petrecut în devenirea specialei
comunitãþi româneºti din Ungaria, întârziind mult înþelegerea
fenomenelor actuale. Pentru aceasta, aºteptãm cu mult interes
apariþia unor istoriografi dornici sã ducã mai departe începutul
aºezat de vrednicul preot român julean. Gândul cel bun al sãu îi
va însoþi cu siguranþã, iar rugãciunile sale vor fi de mare folos.

Suntem recunoscãtori faþã de familia Pãrintelui Vicar, Doam-
na Preoteasã Vãduvã Maria Misaroº, Preºedinte de Onoare al
Comitetului Parohial de Doamne de pe lângã Catedrala Sfântului
Nicolae din Giula, fiica Pãrintelui – Doamna Doina Luþai-Misaroº,
bibliotecar la Liceul Nicolae Bãlcescu din Giula ºi toþi cei apro-



6

piaþi, care ºi-au dat acceptul în vederea republicãrii acestei im-
portante mãrturii a continuitãþii româneºti pe aceste meleaguri.

Nu ne mai rãmâne decât sã ne rugãm Bunului Dumnezeu
pentru odihna sufletului autorului lucrãrii de faþã, dimpreunã
„cu tot neamul lui cel adormit” ºi pentru ca ceea ce el a înfãptuit
pentru memoria noastrã culturalã sã-ºi poatã afla iar drumul, ca
cei ce vor veni dupã noi sã înþeleagã, sã preþuiascã ºi sã îndrãgeascã
istoria grea ºi zbuciumatã, dar miraculoasã ºi sub nestrãmutata
purtare de grijã a Proniei, a neamului nostru. Fie ca paginile aces-
tea strânse într-o carte sã înmulþeascã în inimile tuturor români-
lor dragostea pentru rãdãcinile lor, îndemnându-ne pe toþi sã
ducem mai departe prin vremi aºteptãrile, setea de împlinire, dã-
inuirea deloc sãracei noastre spiritualitãþi.

Binecuvântãm pe toþi ostenitorii ºi cititorii, încredinþându-le
cumintea minune ce o au înainte, spre îmbogãþire, luare-aminte
ºi, mai cu seamã, scrutare profeticã a orizonturilor ce ne aºteaptã
ºi pe care Domnul ni le îmbie.

† Sofronie
al

Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria

Giula, Sfântul Prooroc Zaharia, pãrintele Înainte-mergãtorului
(5 septembrie), Anul Mântuirii 2001
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Nota editorului
Cartea de faþã trebuia sã aparã demult. N-a fost sã fie aºa ºi nu

din lipsã de bune intenþii. De la prima apariþie din anul 1990,
toate cele o mie de exemplare s-au epuizat, ba mai mult, aproape
cã nu se mai gãsesc nici în bisericile, bibliotecile sau ºcolile româ-
neºti din Ungaria. Acest gol dorim sã-l acoperim acum.

Regretatul pãrinte vicar Teodor Misaroº a început adunarea
materialului prin anii ’60 ºi a încheiat lucrarea în 1982. Colecþio-
narea datelor, documentelor nu a pornit cu intenþia publicãrii
unui volum, ci pentru adunarea la un loc a valorilor bisericeºti
ale românilor din Ungaria. Pãrintele vicar Teodor Misaroº s-a
întors la Domnul în ziua de 13 iulie 1983.

Ediþia a doua a acestei cãrþi pãstreazã ortografia folositã de
autor. Materialul l-am îmbogãþit cu fotografii, ceea ce a fost ºi
dorinþa autorului pe acele vremuri, însã, din pãcate, ne stau la
dispoziþie doar puþine fotografii din acei ani. A fost schimbatã ºi
fotografia de pe copertã. Prima ediþie a fost ilustratã cu intrarea
principalã a catedralei, dar acum câþiva ani s-a sãvârºit un eveni-
ment marcant în viaþa Bisericii noastre. Astfel, coperta acestei cãrþi
prezintã un moment de la slujba de instalare a primului episcop
ortodox român din Ungaria, oficiatã de Prea Fericitul Patriarh
Teoctist, la 21 februarie 1999, în Catedrala Sf. Nicolae din Giula.
Fotografiile din interiorul cãrþii au fost realizate în mare parte
între anii 2000–2002.

Ultimele pagini ale volumului actual conþin un epilog, în care
preotul  Aurel  Becan  contureazã  în  linii  mari schimbãrile care
s-au produs de la încheierea lucrãrii regretatului pãrinte Teodor
Misaroº.

Cei care ne-am ostenit pentru reapariþia acestei cãrþi, ne expri-
mãm toatã stima faþã de Editura Didacticã din Budapesta, per-
sonal fostului redactor Gheorghe Mihãiescu, care au lucrat la apa-
riþia primei ediþii a lucrãrii pãrintelui Misaroº.

Oferim aceastã lucrare publicului cititor în speranþa cã ea nu
va mai lipsi niciodatã de pe rafturile celor care sunt interesaþi de
trecutul românilor din Ungaria de azi.                             Eva Iova
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Curriculum vitae

Sînt nãscut la 8 decembrie 1921, în
oraºul Giula (R. Ungarã) din pãrinþii
Nicolae ºi Floarea Misaroº.

Studiile elementare le-am fãcut la
ºcoala confesionalã ortodoxã românã
din oraºul natal, iar cele secundare la
Giula ºi Bichiºciaba.

Dupã maturitate am urmat cursu-
rile Academiei Teologice din Cluj, unde
am absolvit în anul 1946.

În anul 1947 am fost ales ºi hiroto-
nisit întru preot pentru comunitatea
bisericeascã ortodoxã românã din
Sãcal, servind aici pînã în anul 1977,

cînd am fost ales pentru parohia din Micherechi.
În anul 1972 mi s-a încredinþat conducerea oficiului protopo-

pesc al tractului Micherechi, iar în anul 1976 am fost ales vicar
episcopal al Vicariatului Ortodox Român din Ungaria.

În anul 1970 am trecut examenul de licenþã la Institutul Teo-
logic de Grad Universitar din Sibiu, cu teza Din istoria ortodoxiei
în Ungaria, lucratã sub îndrumarea regretatului Pr. Prof. Dr. Milan
ªesan.

Între anii 1970–1973 am urmat cursurile de doctorat în teolo-
gie la Institutul Teologic de Grad Universitar din Bucureºti,
susþinînd ºi examenul oral aprofundat de admisibilitate la doc-
torat, fiind declarat pentru titlul de doctor în teologie, avînd spe-
cialitatea Istoria Bisericii Române.
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Introducere

Pe teritoriul Ungariei trãieºte ºi o populaþie româneascã. Nu-
mãrul românilor se cifreazã la cca. 25.000.1 Dintre ei, aproxi-mativ
20.000 aparþin Bisericii Ortodoxe Române, iar restul bisericii greco-
catolice sau altor confesiuni.

Românii ortodocºi se repartizeazã pe 19 comunitãþi bisericeºti – cu
21 posturi de preoþi – ºi filialele, care constituie „Eparhia Ortodoxã
Românã”, azi „Vicariatul Ortodox Român din Ungaria”, cu sediul în
oraºul Giula, înfiinþatã la data de 27 martie 1946.2

Organizaþia bisericeascã a românilor ortodocºi funcþioneazã ca o
unitate autonomã, dependentã, din punct de vedere canonic, de
Patriarhia Românã în ceea ce priveºte hirotonisirile de preoþi, Sf. Mir ºi
alte probleme canonice, avîndu-ºi însã propria organizare administrativã,
dupã „Statutul ºagunian” din 1868,3 ºi este recunoscutã ºi de statul
maghiar.

Pînã în prezent, nu a apãrut nici o lucrare sau studiu care sã
prezinte atît istoria comunitãþilor bisericeºti ortodoxe române,
cît ºi strãdaniile care au premers înfiinþãrii acestei organizaþii.

Scopul prezentei lucrãri este de a umple, cel puþin în parte,
aceastã lacunã.

Întocmirea lucrãrii a întîmpinat o serie de dificultãþi, înainte
de toate lipsa de documente. Aceasta se poate explica prin faptul
cã, în cursul timpurilor, românii de aici au fost „numai iobagi”,
fãrã sã fie vrednici sã fie amintiþi. Apoi unele lucrãri, care s-au
întocmit – în majoritatea cazurilor – pornindu-se de la anumite
premise greºite, unele evenimente au fost prezentate ºi interpre-
tate greºit, neconform adevãrului istoric. În punerea în adevãra-
ta luminã a acestor greºeli am fost ajutat de însemnãrile care se
gãsesc în cãrþile vechi de slujbã bisericeascã pãstrate la biserici.

În lucrare, dupã ce se face arãtarea aºezãrii geografice ºi se dã
scurtã istorie a zonei în care se gãsesc comunitãþile bisericeºti
ortodoxe române din Ungaria, se trece la prezentarea în amã-
nunþime a istoriei acestor localitãþi. În acest cadru se cautã
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atestarea documentarã a prezenþei românilor ortodocºi pe aceste
meleaguri, precum ºi înfiinþarea parohiilor.

Dat fiind cã aceastã zonã, pe parcursul istoriei, a cunoscut o
mulþime de vicisitudini, nenorociri, rãzboaie, ocupaþie turceascã,
depopulare, colonizare ºi recolonizare, de o viaþã bisericeascã
organizatã documentatã putem vorbi abia din perioada încetãrii
stãpînirii turceºti, din ultimul deceniu al secolului al XVII-lea,
deoarece dupã aceea s-a fãcut recolonizarea acestui teritoriu pã-
rãsit ºi depopulat.

Prin colonizarea de la începutul secolului al XVIII-lea, foarte
mulþi români se stabilesc definitiv pe aceste meleaguri, împreu-
nã cu cei aflaþi deja aici, înfiinþeazã comunitãþile lor bisericeºti,
îºi construiesc bisericile lor modeste – în cele mai multe cazuri
de lemn – care cu timpul au fost reconstruite din material mai
durabil. Cu excepþia bisericii din comuna Otlaca-Pustã, care este
ctitoria credinciosului ªtefan Rusu,4 toate celelalte au fost ridica-
te prin spiritul de sacrificiu al credincioºilor. Descrierea biserici-
lor, precum ºi cronologia preoþilor slujitori se face la fiecare co-
munitate separat.

Este cunoscut rolul important pe care l-a avut biserica în pri-
vinþa ridicãrii culturale a poporului, prin ºcoli. De aceea se aratã
data înfiinþãrii ºcolilor confesionale, cronologia învãþãtorilor, pre-
cum ºi biografia ºi activitatea unor personalitãþi care s-au remar-
cat în luptele pentru revendicãrile naþionale ºi religioase ale po-
porului, sau prin succesiunile ºi stipendiile destinate ajutorãrii
tinerilor români la studii.

O deosebitã atenþie se acordã prezentãrii cãrþilor vechi de slujbã
bisericeascã, descoperite cu prilejul cercetãrilor fãcute la parohii.
Însemnãtatea lor constã nu numai în faptul cã ele sînt mãrturii
vii ale strînselor legãturi dintre românii de pretutindeni, ci ºi în
însemnãrile cuprinse în ele, care ajutã la elucidarea unor proble-
me interpretate ºi susþinute în mod greºit de unii istorici.

În capitolele urmãtoare se aratã situaþia bisericeascã ºi religioasã
a acestor comunitãþi, precum ºi rezistenþa lor împotriva mãsurilor
aplicate faþã de ele de cãtre guvernul horthyst între cele douã
rãzboaie mondiale.
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Pînã în 1920, comunitãþile se gãseau sub jurisdicþiunea epis-
copiilor sufragene mitropoliei Ardealului.

Dupã trasarea frontierei noi, aceste parohii au rãmas pe teri-
toriul Ungariei, fãrã nici o organizare bisericeascã, dar cu menþi-
nerea legãturilor canonice ºi spirituale cu episcopiile din Arad ºi
Oradea, din care au fãcut parte înainte. Aceastã legãturã canonicã
s-a întrerupt în anul 1940 în mod forþat, dar provizoriu. Motivul
a fost atitudinea negativã a guvernului horthyst, care, în loc sã fi
aprobat înfiinþarea unei organizaþii bisericeºti ale acestor
comunitãþi, pentru care s-au fãcut mai multe încercãri – fãrã re-
zultat – într-o atmosferã cu totul nefavorabilã,5 prin aplicarea
diferitelor presiuni6, prin care le-a constrîns sã adere la nou-înfi-
inþata organizaþie bisericeascã, lipsitã de orice temei canonic, nu-
mitã „Administratura Ortodoxã Maghiarã”, în care au fost þinute
pînã la Eliberare. Aici este locul sã constatãm cu onestitate cã
mãsurile de represiune aplicate faþã de români ºi biserica lor ve-
neau din partea guvernului ºi a pãturii conducãtoare de pe acele
vremuri, cu care masele largi ale poporului maghiar nu s-au iden-
tificat niciodatã.

Eliberarea din 1945 a adus schimbãri radicale ºi în viaþa comu-
nitãþilor ortodoxe române. Datoritã acestui eveniment de mare
însemnãtate, s-a putut trece la înfiinþarea Eparhiei Ortodoxe Române
din Ungaria, la data de 27 martie 1946, cu sediul în oraºul Giula.

S-au rezervat cîteva capitole cu scopul prezentãrii structurii,
activitãþii vicariatului, relaþiilor cu biserica-mamã ºi cu statul
maghiar, precum ºi strãdaniile ºi slujirile Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne din Ungaria, care sînt închinate unei vieþi paºnice, progres
ºi bunã înþelegere între popoare.
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Pe teritoriul R. Ungare, alãturi de populaþia maghiarã, se mai
gãsesc ºi alte naþionalitãþi. Dintre acestea fac parte ºi românii. Ei,
în cele mai multe localitãþi, trãiesc împreunã cu populaþia ma-
ghiarã, în unele cu sîrbii, iar în altele cu slovacii ºi germanii.

Românii de aici sînt urmaºii românilor, a cãror soartã, de-a
lungul secolelor, a fost comunã cu cea a majoritãþii populaþiei
maghiare: iobãgia, exploatarea. În asemenea împrejurãri nu este
de mirare dacã pe români îi gãsim totdeauna alãturi de aceia care
au cãutat sã scape de cruzimea jugului care îi apãsa. Sînt în
rîndurile acelora care au luptat în Rãscoala lui Gheorghe Doja
din 1514, a lui Rákóczi Ferenc din 1704, a lui Pero Seghedineanul,
în 1734, în luptele pentru libertate din 1848, etc.

Pe lîngã acest jug comun cu maghiarii, românii a trebuit sã
înfrunte ºi tendinþele pãturilor conducãtoare, care au cãutat sã-i
facã sã disparã, sã-ºi piardã specificul naþional, limba ºi obiceiu-
rile strãmoºeºti. Aceste tendinþe au culminat în deceniile de di-
naintea celui de-al doilea rãzboi mondial.

Revoluþia democraticã din Ungaria din 1945 a deschis cãi noi
de dezvoltare pentru toþi cetãþenii þãrii. A început o refacere ºi
reorganizare în toate domeniile vieþii sociale, creîndu-se o nouã
orînduire socialã, în care „poporul este stãpîn pe soarta sa”7, în
care este asiguratã pentru toþi cetãþenii þãrii egalitatea în drepturi,
comunitatea în muncã, echitatea în retribuþie, accesul la culturã
ºi la o viaþã paºnicã, iar naþionalitãþilor conlocuitoare li se asigu-
rã folosirea liberã a limbii materne, precum ºi libertatea religioa-
sã.

Românii din Ungaria se bucurã de drepturi nu numai religioa-
se, dar ºi naþionale. Populaþia de naþionalitate românã, alãturi
de alte naþionalitãþi, are la dispoziþie instituþiile necesare pro-
movãrii unei vieþi culturale corespunzãtoare specificului sãu

Prezentarea comunitãþilor
bisericeºti

ROMÂNII DIN UNGARIA
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naþional, au acces la învãþãmîntul de toate gradele în limba
maternã, la asistenþã medicalã gratuitã, se bucurã în general de
toate drepturile ºi libertãþile cetãþeneºti, alãturi de toþi fiii acestei
þãri.

Spre exemplificare, putem aminti unitãþile pentru educaþia
preºcolarã (grãdiniþa de copii), unitãþile ºcolare pentru clasele I–
VIII, Liceul Român „Nicolae Bãlcescu” din Giula.

Pentru pregãtirea cadrelor didactice, funcþioneazã o secþie ro-
mânã la ªcoala Superioarã de Educatoare de la Szarvas, o secþie
la ªcoala Superioarã de Pedagogie pentru învãþãtori la Debreþin,
una pentru profesorii ºcolilor generale la Seghedin, iar la Facul-
tatea de Litere din Budapesta pentru profesorii din învãþãmîntul
secundar.

Tinerii, care vor sã-ºi continue studiile într-o altã specialitate,
au acces la facultãþile respective.

Este publicatã în limba românã revista sãptãmînalã Foaia noas-
trã.

Majoritatea românilor sînt agricultori ºi lucreazã la coope-
rativele agricole din localitãþile în care trãiesc, iar o parte din ei la
diferite uzine ºi întreprinderi. Fiecare contribuie, prin munca lui
cinstitã, la bunãstarea ºi ridicarea nivelului de trai al întregului
popor. Dealtfel, ridicarea nivelului de trai al românilor de aici se
reflectã ºi în situaþia lor materialã ºi în posibilitãþile pe care le au
în a sprijini ºi biserica.

REGIUNILE ÎN CARE SE GÃSESC
COMUNITÃÞILE BISERICEªTI

ORTODOXE ROMÂNE

Localitãþile în care trãiesc românii din Ungaria se gãsesc, de la
Mureº pînã dincolo de Criºul-Repede, de-a lungul frontierei dintre
R. Ungarã ºi România, la cele mai de vest fruntarii ale ortodoxiei
româneºti, deci, într-o zonã geograficã unde creºti-nismul ortodox
a fost cunoscut deja de pe la jumãtatea secolului al X-lea ºi
începutul secolului al XI-lea.8
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Regiunea dintre Mureº ºi Criºuri era, pe acele vremuri, în po-
sesia ducelui Ahtum (1025).9 Aceasta rezultã din legenda lui Sf.
Gerard, unde gãsim urmãtoarele: „…În vremea aceea, era în ce-
tatea Mureºina (Cenadul de azi n. n.) un duce puternic, cu nu-
mele Ahtum (în ungureºte Ajtony n. n.)…”10

În legenda amintitã, ducele Ahtum este prezentat ca un suve-
ran, care stãpîneºte într-un ducat ca într-un stat cu totul inde-
pendent de regele Ungariei.11 El apare ca un duce, care exercitã
drepturi suverane, controleazã traficul de pe Mureº ºi vãmuieºte
transporturile de sare.12

În privinþa limitelor ducatului, toate versiunile acestei legen-
de sînt unanime. Teritoriul pe care se întindea ducatul era cuprins
între Criº, Tisa ºi Dunãre, pînã în Transilvania, înglobînd ºi „Þara
Zãrandului”.13 Se menþioneazã cã majoritatea localitãþilor în care
se gãsesc comunitãþile bisericeºti de care ne ocupãm sînt aºezate
pe acest teritoriu.

Cetatea Mureºina, capitala ducatului, era aºezatã pe Mureº, pe
un punct strategic excelent, pe o insulã neinundabilã a Mureºu-
lui, în mijlocul unei zone dezvoltate din punct de vedere econo-
mic.14

Dealtfel, întreaga regiune, unde sînt aºezate localitãþile de care
ne ocupãm, a cunoscut pe acele vremuri o viaþã economicã în-
floritoare. ªesul, cu pãºunile bogate, era potrivit pentru creºterea
animalelor, pãmîntul fertil pentru cultivarea grîului, pãdurile în-
tinse ofereau cantitãþi apreciabile de materiale de construcþie ºi
lemne de foc,15 precum ºi un vînat bogat.

O importantã ramurã de activitate economicã a fost traficul
de mãrfuri de Mureº ºi Criºuri, dintre care cea mai importantã a
fost sarea, furnizatã de salinele ardelene, transportatã în Cîmpia
Panonicã.16

Aceasta a fost ºi cauza principalã a neînþelegerilor dintre Ahtum
ºi regele ªtefan I al Ungariei,17 care a dus la luptele dintre ei, ba
chiar la uciderea lui Ahtum.18

Pe timpul lui Ahtum, a fost cunoscut ºi creºtinismul rãsãri-
tean, pentru cã ducatul lui se gãsea pe una din acele pãrþi care, cu
cîteva decenii înainte, erau sub stãpînirea principelui Gyula,19 care



15

a primit botezul la Constantinopol, probabil în anul 953,20 iar
Ahtum a fost creºtinat la Vidin,21 în 1002,22 dupã ritul grecilor,
„secundum ritum Graecorum in civitate Budin fuerat baptizatus”.23

Nu s-a mulþumit numai cu creºtinarea lui, ci – precum relateazã
legenda amintitã, care poartã titlul de: „Vita major Sancti Gherardi”
– a solicitat ºi a primit încuviinþarea de la greci ºi a ridicat în numita
cetate Moreºina o mãnãstire (ortodoxã) în cinstea lui Sf. loan
Botezãtorul, aºezînd în ea stareþ ºi cãlugãri greci, dupã rînduiala ºi
ritul acestora – „Accepit autem potestatea a Graecis et construxit in
praefata urbe Moresina monasterium in honore beati loannis Baptiste,
constituens in eodem abbatem cum monahis Graecis, iuxta ordinem et
ritum ipsorum”.24

Prin termenii „cãlugãri greci” trebuie sã înþelegem cãlugãri
ortodocºi, care puteau fi greci, sau chiar de altã naþionalitate,
care au trãit pe acele meleaguri.25

Credinþa ºi ritul creºtin rãsãritean (numit dupã marea schismã
„ortodoxie” n. n.) nu s-a limitat numai la pãrþile amintite, ci – cu
toate cã între timp ºi-a început activitatea mulþimea mare de mi-
sionari, veniþi din Apus, propagînd catolicismul susþinut ºi de
regii unguri –  ortodoxia, în ciuda tuturor impedimentelor a în-
ceput sã se rãspîndeascã, aducînd pe mulþi – chiar ºi dintre unguri
– la ortodoxie.26

În aceastã privinþã, trebuie sã luãm în considerare existenþa
mãnãstirilor identificate documentar în aceastã zonã, precum ºi
anumite relicve descoperite.

Dintre acestea þinem sã amintim urmãtoarele :
Mãnãstirea Hodoº-Bodrog (Huduº), atestatã documentar în

anul 1177, 1233, etc.27

Kenéz-monostora era deþinutã de neamul Monoszló, care apare
documentar în zona Nãdlacului pe la 1192.28

Mai spre nord, între Socodor ºi Pilu (sate în judeþul Arad, care
sînt situate la o distanþã de 10 km de oraºul Giula din Ungaria n.
n.) s-a gãsit un amulet, în care este gravatã o cruce, care poate
proveni din secolele al X–XI-Iea, iar în colecþia muzeului orãºe-
nesc din Giula se pãstreazã un relicvar de bronz de tip bizantin,
provenit tot din acele vremuri.
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Cea mai importantã descoperire este însã crucea bizantinã
emailatã, gãsitã tot în albia Mureºului, datatã tot din acel timp ºi
care se pãstreazã tot în muzeul oraºului Giula.29

Trebuie menþionat cã cele prezentate mai sus se referã mai
mult la teritoriul de care ne ocupãm. Acesta nu înseamnã cã în
celelalte pãrþi ale Ungariei creºtinismul era necunoscut.

ªtiut este „…faptul cã, între 863–867, deci cu peste treizeci de
ani înainte de aºezarea ungurilor în Panonia, moravii ºi cehii pri-
miserã creºtinismul de rit rãsãritean, deci ortodox, datoritã pre-
dicilor lui Constantin (Chiril) ºi Metodiu, numiþi apostolii
slavilor. Sf. Metodiu a pãstorit ca arhiepiscop al Moraviei între
anii 873-885, rãspîndind creºtinismul ortodox în pãturile largi
ale populaþiei slave ºi romanice din Marea Moravie”.30

De aici urmeazã cã ungurii, ocupînd noua lor patrie, unde s-
au stabilit, au dat peste o populaþie amestecatã slavo-românã, în
rîndul cãreia creºtinismul ortodox deja era cunoscut31 ºi care a
avut o influenþã puternicã asupra creºtinãrii ungurilor.

Dupã stabilirea lor definitivã în „noua þarã”, care a avut loc
dupã înfrîngerea ungurilor de cãtre germani la Augsburg, în anul
955, pe lîngã popoarele bãºtinaºe, mai apar ºi alte popoare, cum
sînt: germanii, bulgarii, etc., care se refugiazã dinaintea þãrilor ºi
se aºeazã pe teritoriul numit Dunántúl (Transdanubia n. n.) ºi
în Cîmpia Ungarã, formînd comunitãþi omogene32. Între aceºtia
sînt amintiþi ºi românii, care se stabilesc pe la periferii (probabil în
partea esticã a Cîmpiei Ungare n. n.) separaþi ºi izolaþi.33

Accentuarea faptului cã românii au rãmas separaþi ºi izolaþi,
credem, se datoreºte limbii, credinþei ºi obiceiurilor specifice lor.

S-ar putea crede cã, prin prezenþa bulgarilor ºi a românilor ºi a
celorlalte popoare bãºtinaºe ortodoxe, credinþa ortodoxã s-a în-
tãrit. Era firesc sã se întîmple aºa. Totuºi, în urma situaþiei politice,
lucrurile au luat o altã întorsãturã.

Cauzele erau mai multe, dintre care vom aminti doar cele mai
importante:

S-a arãtat mai sus cã principele Gyula a primit creºtinismul la
Constantinopol ºi, ca atare, a fost susþinãtorul credinþei creºtine
de tip rãsãritean. La fel s-a petrecut ºi în timpul principelui Géza,
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care, din respectul pe care îl purta faþã de soþia sa Sarolta, care,
fiind fiica lui Gyula, a fost crescutã în legea rãsãriteanã.34 Dar
dupã moartea acesteia a urmat un proces de catolicizare, în urma
încheierii celei de-a doua cãsãtorii a lui Géza cu principesa polo-
nezã Adelaida, o mare susþinãtoare a catolicismului,35 care nu
peste mult timp a adus în Ungaria pe o rudã a sa, pe Adalbert de
la Praga, pentru propagarea credinþei creºtine de tip apusean.

Tot sub influenþa Adelaidei au început, în anul 973, negocie-
rile cu împãratul romano-german Otto I (cel Mare) în vederea
încheierii unei pãci durabile. Între condiþii a fost inclus ºi faptul
cã ungurii se obligã sã-i lase liberi pe misionarii catolici sã predi-
ce în Ungaria, iar regele Ungariei sã le acorde ocrotire.36

Legãturile cu Germania, întãrite ºi prin cãsãtoria lui ªtefan,
fiul lui Géza ºi al Saroltei, cu Ghizela, principesã germanã, fiica
principelui Henric al II-lea de Bavaria. Datoritã acestei cãsãtorii,
regele ªtefan a fost sprijinit tot timpul vieþii sale din punct de
vedere politic ºi religios atît de Germania, cît ºi de papalitate. De
aceea, el nu numai cã s-a arãtat foarte binevoitor faþã de rãspîn-
direa creºtinismului de rit latin în Ungaria,37 ci chiar a permis sã
se latinizeze episcopiile ºi mãnãstirile ortodoxe, înlocuind epis-
copii ºi monahii ortodocºi cu monahi latini.38

Angajamentele cu privire la propagarea ºi rãspîndirea credin-
þei de rit latin, la care s-a obligat regele ªtefan, nu au încetat nici
dupã moartea acestuia. Papalitatea s-a folosit de orice prilej ca ºi
urmaºii lui ªtefan sã-i fie ascultãtori în aceastã privinþã. În legã-
turã cu aceasta amintim doar cîteva date importante.

Papa Inocenþiu, în anul 1204, îi reproºeazã regelui Emeric I al
Ungariei cã, faþã de singura mãnãstire latinã, funcþioneazã în re-
gatul sãu un numãr mare de mãnãstiri greceºti39 (ortodoxe, n.
n.).

Papa Honoriu al III-lea aminteºte în scrisoarea sa din 1221,
trimisã arhiepiscopului de Esztergom (Strigoniu, n. n.), cã are
cunoºtinþã de schimbarea care s-a petrecut la mãnãstirea din
Visegrád, unde regele Andrei al II-lea a aºezat în locul cãlugãrilor
greci – care de multã vreme trãiau aici – cãlugãri latini.40

Nu este de mirat dacã, în urma atîtor dificultãþi ºi greutãþi,



18

ortodoxia a avut multe de îndurat. A avut pierderi mari, dar nu
s-a stins. La aceasta au contribuit si anumite evenimente istorice,
care, în mod indirect, au avut un rol hotãrîtor în pãstrarea ºi
menþinerea ortodoxiei; ea s-a conservat în primul rînd la
popoarele conlocuitoare, de altã naþionalitate.

Precum s-a vãzut mai sus, dupã stabilirea definitivã a ungu-
rilor în Cîmpia Ungarã, numitã Panonia, alãturi de popoarele
bãºtinaºe, se menþioneazã ºi alte popoare, care se stabilesc aici,
între care sînt amintiþi ºi românii. Numãrul lor a crescut în mod
covîrºitor dupã nãvãlirea tãtarilor ºi luptele cu ei din anul 1241.41

La începutul secolului al XV-lea, numãrul românilor a crescut
ºi mai mult prin colonizarea unui numãr considerabil de români
în zona Criºului Alb, unde se stabilesc în mod definitiv. Meritã
sã se menþioneze ce spune în legãturã cu aceasta istoricul maghiar
Hunfalvi Pál. În 1404, comunele Vitha, Keresztúr, Csernetfalva ºi
Zvalt-puszta au fost dãruite de cãtre regele Sigismund lui Bolya
ºi fiilor lui, care populeazã aceste pãrþi pãrãsite cu români, care
se stabilesc pe aceste meleaguri, schimbînd totodatã ºi denumi-
rile maghiare de pînã atunci, de ex. localitãþii Keresztúr i se dã
forma româneascã, cunoscutã pînã azi, de Crîstor.42

Începînd de la aceastã datã, soarta românilor a fost una cu
soarta pãturii de jos a ungurilor: iobãgia. Prin aceasta se explicã
faptul cã sînt foarte rare cazurile ca pe parcursul istoriei sã ne mai
întîlnim cu numele, sau chiar cu pomenirea românilor. Dar
puþinele date, cazuri ºi evenimente de care dispunem confirmã
faptul cã ei au fost aici din timpul din care se face menþiune de
ei.

ªtim cã iobagii români din judeþul Bichiº (Békés) în anul 1520,
au fost scutiþi de anumite prestãri.43

În timpul ocupaþiei turceºti (1566–1695)44 a trebuit sã existe
o organizaþie bisericeascã ortodoxã românã în aceste pãrþi,
precum aceasta reiese ºi din titulatura mitropolitului Sofronie,
care se numea „Mitropolitul cetãþii Lipovei ºi Giulei”.45

În anul 1666, cetatea Giulei este vizitatã de istoricul turc Evlia
Celebi. El aminteºte cã în cetate sînt unguri ºi români care vor-
besc ungureºte ºi turceºte.46



19

Este cunoscut cã, în anul 1695, anul ieºirii turcilor din oraºul
Giula, în oraº exista o comunitate bisericeascã româneascã.47

Avem sigilul parohiei neunite din oraºul Giula, din anul 1703.
(Nu poate fi vorba decît de biserica ortodoxã românã, deoarece
ºi dacã  erau  pe  lîngã  români  ºi  sîrbi în oraº, aceºtia din urmã
nu s-au unit niciodatã cu Roma. n. n.).

Aceste puþine date ºi evenimente atestã în mod indiscutabil
prezenþa elementului ortodox român în aceste zone, unde se
gãsesc comunitãþile bisericeºti ortodoxe române din R. Ungarã,
ale cãror istoric vom cãuta sã-l prezentãm în cele ce urmeazã.

Trebuie sã menþionãm cã, în urma atîtor vicisitudini care s-au
abãtut asupra acestui teritoriu, sîntem siliþi sã facem aceastã pre-
zentare numai începînd din perioada de cînd dispunem de date
ºi documente precise privind înfiinþarea ºi istoria parohiilor din
cuprinsul Vicariatului Ortodox Român din Ungaria.

Slujbã oficiatã de pãrinþii: Teodor Misaroº, Cornel Mîndruþãu,
Ioan Ola, Petru Mîndruþãu, Dumitru Sabãu, Ioan Magdu ºi Teodor

Rocsin, la începutul anilor ’70, în biserica din Otlaca-Pustã
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Comunitãþile bisericeºti
Vicariatului Ortodox Român din Ungaria îi aparþin urmãtoa-

rele comunitãþi bisericeºti cu 21 de posturi de preoþi:
Aletea – Elek; Apateu – Körösszegapáti; Bãtania – Battonya;

Bichiº – Békés; Bichiºciaba – Békéscsaba; Budapesta – Budapest;
Cenadul-Unguresc – Magyarcsanád; Chitighaz –Kétegyháza (cu
2 posturi de preoþi); Ciorvaº – Csorvás; Crîstor – Sarkadkeresztúr;
Darvaº – Darvas; Giula I – Gyula-Miklósváros (cu 2 posturi de
preoþi); Giula II – Gyula-Krisztinaváros; Jaca – Zsáka; Micherechi
– Méhkerék; Peterd – Mezõpeterd; Otlaca-Pustã – Pusztaottlaka,
Sãcal – Körösszakál; Vecherd – Vekerd.

COMUNITATEA BISERICEASCÃ
DIN ALETEA

Comuna Aletea se gãseºte la o distanþã de 2 km de la frontiera
dintre Ungaria ºi România, faþã cu comuna Otlaca, – azi Grãni-
ceri – din România.

În structura organizatoricã a vicariatului, ea face parte din pro-
topopiatul Chitighaz.

Comuna Aletea49 este o aºezare veche. Prima informaþie cu
privire la existenþa ei o avem dintr-o diplomã care dateazã din
anul 1232. În aceasta este amintitã localitatea cu denumirea „Elec”,
care se gãseºte în apropierea oraºului Giula.50

În anul 1404 este amintit un anumit Eleki Péter, care în calita-
te de emisar regal („homo regius”), s-a deplasat în comunã, avînd
o oarecare încredinþare regalã51 (probabil cu prilejul instalãrii
noului proprietar). În 1495 comuna se gãsea în proprietatea fra-
þilor Czibak Ferenc ºi János. La începutul secolului al XVI-lea
este în posesia lui Dóczi Ferenc, ca în anul 1557 sã ajungã în
mîinile familiilor Varga ºi Jugay, pe care îi urmeazã, în anul 1559,
moºierii Bornemissza, Zólyomi ºi Paraszthy.52

În anul 1566, odatã cu cãderea cetãþii Giula, ºi comuna Aletea
ajunge sub stãpînire otomanã, fiind înglobatã în nahia
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Zãrandului. În defterurile (conscripþii pentru impozite, n. n.) din
acele vremuri, comuna este menþionatã cu 22 de case.53 Între cele
22 de nume de proprietari de case se gãseºte ºi Ioan Iflaf (Ifláf
János),54  care, dupã nume, pare a fi român.

În timpul ocupaþiei turceºti, comuna a fost distrusã. Dupã
plecarea turcilor ajunge, în 1720, în proprietatea lui Ioan
Harruckern.55 În aceste vremuri, regiunea de „…la Criºul Negru
ºi Cîmpia Giulei era pustie toatã…”56, deci ºi Aletea, care se gã-
seºte la o distanþã de 10 km de oraºul Giula.

Pentru a putea începe o viaþã pe aceste meleaguri distruse ºi
pãrãsite, proprietarul Harruckern a colonizat – în anul 1724 –
germani din Bavaria, din pãrþile Würtenbergului ºi
Frankfurtului.57

În anul 1739, numãrul locuitorilor a scãzut în mod foarte sim-
þitor în urma unei ciume care s-a abãtut asupra regiunii. Pentru
asigurarea braþelor de muncã, moºierul amintit a fãcut, în anul
1744, o nouã colonizare, tot cu germani aduºi din Bavaria.58 Pe
lîngã aceºtia s-au aºezat aici ºi iobagi români.59 Deci, pe acele
vremuri, comuna a fost locuitã numai de germani ºi români.
Aceastã situaþie s-a menþinut pînã la mijlocul secolului al XIX-
lea, pentru cã, dupã datele din 1850, locuitorii comunei, „cu
excepþia puþinilor valahi, care erau servitori jeleri, au fost germani
romano-catolici.60 Numãrul acestor „puþini români” a atins, în
anul 1900, cifra de peste 1350 de suflete.61

În secolul al XIX-lea, comuna ajunge în proprietatea contelui
Wenckheim,62 în acest timp, în localitate este adusã ºi populaþie
maghiarã.

Dupã Eliberare, mulþi dintre locuitorii germani au fost mutaþi
de aici. În locul acestora, au fost colonizaþi din împrejurimi ro-
mâni ºi slovaci.63 Deci comuna este locuitã de patru naþionalitãþi.

Înfiinþarea comunitãþii bisericeºti

Comunitatea bisericeascã din Aletea este cea mai nouã în ca-
drul vicariatului. Cu toate cã, precum s-a arãtat mai sus, cu multe
secole înainte, au trãit în comunã români ortodocºi, totuºi co-
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munitatea bisericeascã de aici, ca parohie organizatã, existã abia
din anul 1934.64 Pînã în acest an, la început a aparþinut parohiei
din Otlaca (Grãniceri). Începînd cu anul 1920, a devenit filiala
comunitãþii din Chitighaz. În anul 1934 a fost declaratã parohie-
matrã, dar – în lipsã de preoþi – a rãmas ºi pe mai departe, pînã
în anul 1947, în purtarea de grijã a preoþilor din Chitighaz. În
acest an, cu prilejul reformei agrare, parohienii au ajuns în posesia
unei case,65 în care s-a putut instala o capelã. Tot în acest edificiu
s-a asigurat  ºi  locuinþã  pentru preot. Fiind asigurate aceste
cerinþe, s-a realizat justa dorinþã a credincioºilor de aici, aceea de
a avea un preot propriu.

Capela ortodoxã românã din comuna Aletea, cu hramul Sf. ler.
Nicolae se gãseºte pe strada Beloiannis nr. 38.

Este instalatã pe partea de cãtre stradã a casei, unde cele douã
camere care se gãseau aici au fost transformate, prin eliminarea
peretelui despãrþitor, în capelã.

Intrarea în capelã se face printr-un coridor închis, care aparþi-
ne capelei. Tot prin acest coridor se intrã ºi în casa parohialã, care
se gãseºte în partea de cãtre grãdinã a clãdirii.

Capela are o lungime de 14 m, lãþimea este de 6 m, iar înãlþi-
mea interioarã de 4 m.

Pereþii laterali ai capelei sînt vopsiþi în gri-deschis, iar tavanul
în albastru, cu stele aurii.

Altarul este despãrþit printr-un iconostas simplu, dar frumos,
construit din scînduri, vopsit în gri.

Iconostasul este împodobit cu urmãtoarele icoane:
Pe uºile împãrãteºti: Buna-Vestire. Pe uºa lateralã din dreapta:

Sf. M. Gheorghe, iar pe cea din stînga: Sf. Arh. Mihail. În partea
din dreapta a uºilor împãrãteºti: Mîntuitorul, iar la stînga: Maica
Domnului. În colþul drept este icoana lui Sf. Ioan Botezãtorul, în
cel stîng cea a lui Sf. Ier. Nicolae.

În rîndul al doilea, de la stînga la dreapta, se gãsesc urmã-
toarele icoane: Intrarea în bisericã a Maicii Domnului, Buna-Vestire,
Naºterea, Întîmpinarea ºi Botezul Domnului, Cina cea de Tainã,
Intrarea în lerusalim, Schimbarea la Faþã, Învierea, Înãlþarea Domnului
ºi Pogorîrea Duhului Sfînt.
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Deasupra icoanei Cinei celei de Tainã este Sf. Treime, mai sus Sf.
Cruce.

Icoanele de pe iconostas sînt lucrãrile credincioasei Ana Rotaru,
soþia lui Nicolae Orbán din Chitighaz, care – pe lîngã acest ico-
nostas – a împodobit cu picturi mai multe acoperitoare de pe sf.
altare din bisericile din Chitighaz, Otlaca-Pustã ºi Aletea.

Pe pereþii laterali se gãsesc cîteva icoane încadrate, dintre care
meritã sã fie amintite: Botezul Domnului, Sf. Treime, Potolirea furtunii
ºi Sf. Ier. Nicolae.

În dosul sf. prestol este aºezatã o cruce de lemn din anul 1835,
cu icoana rãstignirii, primitã în dar de la comunitatea bisericeas-
cã din Chitighaz, cu prilejul sfinþirii acestei capele.

În faþa icoanei Mîntuitorului ºi a Maicii Sfinte se gãsesc douã
sfeºnice cu mai multe braþe, lucrate foarte frumos din metal. In-
teriorul capelei este împodobit cu 8 prapuri, dãruiþi de cãtre cre-
dincioºi. Icoanele acestor prapuri sînt pictate tot de cãtre credin-
cioasa Ana Rotaru.

Duºumeaua este fãcutã din scînduri.

Preoþii

S-a arãtat mai sus, cã nevoile sufleteºti ale credincioºilor ro-
mâni ortodocºi, care s-au gãsit aici din timpuri îndepãrtate, mul-
tã vreme au fost satisfãcute de preoþii din Otlaca (Grãniceri), iar
din anul 1920, de cãtre cei din Chitighaz. Aceastã situaþie a cau-
zat mari pierderi, deoarece de multe ori, mai ales pe timp de
iarnã, mulþi copii au fost duºi, pentru a fi botezaþi, la biserica
romano-catolicã din localitate66 ºi se întîmpla cã ºi înmormîntãrile
se fãceau de cãtre preoþii altor confesiuni.67

Starea aceasta s-a curmat în anul 1947, cînd comunitatea bise-
riceascã a fost încredinþatã preotului Gheorghe Békési.68 Pãrinte-
le Békési a pãstorit aici pînã în 1974, cînd a fost mutat la comu-
nitatea bisericeascã din Békéscsaba. De atunci administrarea pa-
rohiei se face de cãtre preotul Teodor Rocsin din Otlaca-Pustã,
care din douã în douã sãptãmîni se deplaseazã în parohie pentru
sãvîrºirea celor sfinte.
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Casa parohialã este partea de cãtre grãdinã a clãdirii. Registrele
se pãstreazã la oficiul parohial. Ele încep cu anul 1947.

Cãrþi vechi de slujbã bisericeascã

Comunitatea bisericeascã este provãzutã cu toate cãrþile tre-
buincioase cultului, care în întregime sînt ale Patriarhiei Ortodo-
xe Române.

Fiind comunitatea cea mai tînãrã, este cea mai sãracã în cãrþi
vechi. Are o singurã carte veche, anume: Penticostarionul episcopu-
lui Climent, din 1743, care are urmãtoarea foaie de titlu:

„PENTICOSTARION ce cuprinde întru sine slujba ce i sã cuvi-
ne: Carele mainainte sau tãlmãcit de Ep(i)scopul Damaschin de
plin pe limba româneascã: Iarã acum sau tipãrit în zilele Prea
Luminatului Domn Io Mihai Racoviþã Voievod. Fiind Mitropolit
Þãrii Kir Neofit. Cu nevoinþa ºi cu toatã cheltuiala iubitorului de
D(u)mnezeu Kir CLIMENT Ep(i)scopul Rãmnicului. În Sf(î)nta
Ep(i)scopie a Rãmnicului. La leat: 7251. Iarã dela Hs. 1743”.

Cartea, precum rezultã din inscripþia de pe pagina liminarã de
la  sfîrºitul  ei  „…este  dãruitã  de Sf. Bisericã din Otlaca-Pustã, 1
mai anul 1948, pentru biserica din Aletea. Prin voia comiteþilor”
(membrilor Consiliului parohial, n. n.).

Cartea este legatã în piele pe tablã de lemn. S-a pãstrat în stare
bunã.
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COMUNITATEA BISERICEASCÃ
DIN APATEU

Comuna Apateu se gãseºte în unghiul format de Criºul Repe-
de ºi frontiera dintre R. Ungarã ºi România, la o distanþã de 1 km
de graniþã, faþã în faþã cu comuna Cheresig din România.

În schema organizatoricã a vicariatului face parte din proto-
popiatul Micherechi.

Comuna Apateu este o aºezare veche. Pe timpuri a aparþinut
Cheresigului.69 De aici vine prima parte a denumirii (Cheresig-
Körösszeg), iar a doua îºi are explicaþia în faptul, cã pe locul unde
se gãseºte azi comuna, cîndva era o abaþie (apátság), de unde i s-
a adãugat cuvîntul apáti, formîndu-se astfel numele pe care îl are
azi: Körösszegapáti.

Prima însemnare în legãturã cu vechimea comunei o avem din
anul 1214. În Váradi Regestrum („Registrul orãdean”) se aminteº-
te, cã, la începutul secolului al XIII-lea, un om apãtean a fost
supus probei cu fier înroºit, ceea ce dovedeºte, cã în secolul res-
pectiv localitatea a existat deja.70 O altã însemnare aratã cã, în
secolul al XIV-lea, comuna a avut ºi un preot, cu numele Nicolae,
care a plãtit papei o contribuþie anualã de 13 bani.71

Dezvoltarea comunei a fost întreruptã de nãvãlirea tãtarilor în
anul 1241, care au distrus aproape toatã aºezarea. Dupã plecarea
lor, regele Béla al IV-lea a dãruit acest teritoriu cumanilor. În anul
1421, localitatea a ajuns în proprietatea familiei Csáky, în a cãrei
posesiune a rãmas pînã în ultimul deceniu al secolului al XIX-
lea.72

În secolele al XVI-lea ºi al XVII-lea, localitatea a suferit foarte
mult din cauza turcilor. În anul 1660 a cãzut victimã unui incen-
diu provocat de turci.73 În acest timp, populaþia s-a refugiat între
munþi, sau s-a ascuns în pãdurile ºi stufãriºurile din apropiere.

Dupã plecarea turcilor a început revenirea populaþiei ºi reîn-
temeierea localitãþii, dar nu pe locul unde era vechea aºezare,
numitã „Kuniliº”,74 care se gãsea în apropierea Cheresigului, ci
unde este comuna azi. Nu cu mult dupã aceasta, rîndurile
locuitorilor s-au rãrit în mod foarte simþitor din pricina unei ciume
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care a bîntuit în aceste pãrþi.75 Aceastã situaþie s-a mai agravat în
urma rãscoalei lui Rákóczi. În asemenea împrejurãri, pentru a se
asigura braþe de muncã, la începutul secolului al XVIII-lea, contele
Csáky a adus din împrejurimile Beiuºului ºi mulþi români, pe
care i-a aºezat pe moºia sa ca iobagi.76 Aceºti români s-au stabilit
aici în mod definitiv.

Întemeierea comunitãþii bisericeºti

Primul lãcaº de închinare a fost o bisericuþã modestã de lemn.
Nu ne este cunoscutã data construirii. Credem cã nu ne vom
îndepãrta de adevãr, dacã aceastã datã o vom fixa în al doilea
deceniu al secolului al XVIII-lea. Ceea ce se ºtie cu certitudine
este cã, deja prin anii 1740, comunitatea bisericeascã a fost bine
închegatã, ceea ce se atestã prin faptul cã, în anul 1748, deci la
abia ºase ani de la apariþie, se gãsea în proprietatea comunitãþii
bisericeºti un exemplar din Cazania de prãznuire a mitropolitului
Neofit, dãruitã acestei biserici de cãtre credincioºii Blaga Petru ºi
Blaga Teodor, locuitori în aceastã comunã.77 Este regretabil cã nu
ni s-a pãstrat ºi numele preotului care a pãstorit în acele vremuri
la aceastã bisericã. În tot cazul, biserica, cãreia i-a fost dãruitã
cartea, trebuie sã fie acel lãcaº de închinare despre care se face
menþiune în anii 177978 ºi 1786.79 La aceastã bisericã, care în anul
1786 avea 52 de case ortodoxe române,80 au servit doi preoþi,
anume: Nicolae Popovici (hirotonisit în anul 1759) ºi Gheorghe
Drãgoiu (hirotonisit în 1772), care ne sînt cunoscuþi.81 Nu se
cunoaºte dacã Nicolae Popovici a început, dupã hirotonisirea
sa, slujba preoþeascã la aceastã comunitate, sau poate a venit din
altã parohie. Se ºtie în schimb cã, în anul 1779, la aceastã bisericã
serveau cei doi preoþi amintiþi.

Biserica de lemn a rezistat pînã la sfîrºitul secolului al XVIII-
lea, cînd, în urma stricãciunilor, care s-au produs în cursul vre-
murilor, s-a procedat la demolarea acesteia ºi construirea alteia.

Dat fiind cã credincioºii se gãseau într-o situaþie materialã des-
tul de grea, conducerea prevãzãtoare, cu mulþi ani înainte, a fãcut
apel la enoriaºi pentru a contribui – potrivit posibilitãþilor lor –
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la fondul deschis pentru edificarea unei biserici noi.82 În felul
acesta s-a putut ajunge ca, în anul 1799,83 sã se poatã începe
lucrãrile clãdirii bisericii. Lucrãrile au durat 8 ani. În sfîrºit, în
anul 1807, s-a terminat biserica nouã, tîrnositã fiind de cãtre Mihail
Manuilovici, protopopul din Oradea.84

Biserica a fost construitã din material solid, acoperitã fiind cu
ºindrilã.

Pe parcurs i s-au aplicat diferite renovãri ºi reînnoiri. Dintre
acestea, cele mai însemnate sînt urmãtoarele:

„La anu 1820, fiind chitor (epitrop, n. n.) Blaga Tosa, de iz-
noavã sau acuperit biserica cu scînduri de brad ºi cu ºindrile.”85

„Supt chitoria lui Blaga Chirica sau fãcut… în bisericã scaune
ºi padimentu (duºumeaua, n. n.)”86

„În chitoria lui Blaga Chiricã sau zugrãvit Sf(î)nta Bisericã din
banii bisericeºti”.87

În anul 1839, „În chitoria lui Gal Petru sau sindiluit de iznov
sf(î)nta bisericã… din banii bisericii”.88

Pe la sfîrºitul secolului trecut, ºindrila, cu care a fost acope-ritã
turla ºi edificiul, a fost schimbatã cu tablã.

În anul 1906 s-a zugrãvit interiorul lãcaºului de închinare. În
1932, în urma unui uragan, turla bisericii s-a prãbuºit. În lipsã
de resurse materiale, s-a putut reconstrui abia în anul 1956. Tot
atunci s-a vopsit ºi tabla de pe acoperiºul bisericii.

În anul 1973 s-a renovat ºi vopsit atît exteriorul, cît ºi interio-
rul lãcaºului de închinare.

Biserica ortodoxã românã din comuna Apateu, cu hramul Sf.
ler. Nicolae, se gãseºte pe strada Kossuth.

Este construitã în stil baroc.89

În curtea bisericii este aºezatã o cruce de piatrã, înaltã de 2,5
m, ridicatã de credinciosul Ioan Iuhas ºi soþia sa, Floarea Arde-
lean, în anul 1977.

Biserica are o lungime de 20 m, la care se adaugã încã 4 m,
lungimea turlei, clãditã nu deasupra, ci în faþa edificiului. Lãþi-
mea este de 9 m, iar înãlþimea de 7 m. Turla are o înãlþime de 26
m.

Intrarea în bisericã se face pe uºa principalã dinspre apus, ºi
pe aceea din partea bãrbaþilor, dinspre sud.
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Simplitatea ºi curãþenia este bogãþia acestui lãcaº de închinare,
în care se oferã o adevãratã liniºte ºi posibilitate de reculegere.
Tavanul, albastru-deschis, construit în formã de semicerc,
împodobit cu stele aurii, pereþii laterali vopsiþi în gri-deschis, cu
imitaþii de marmurã, sporesc frumuseþea interiorului.

Naosul este împãrþit printr-un perete de scînduri, înalt de 1,2
m, deasupra cãreia este aplicat un grilaj de ºipci, înalt de 1,5 m,
în partea femeiascã ºi bãrbãteascã. În ambele pãrþi sînt aºezate,
pe lîngã pereþi, scaune lucrate frumos ºi vopsite în culoare verde.
Atît partea femeiascã, cît ºi solea este mai ridicatã cu o treaptã. Pe
solea se gãsesc cele douã strane, precum ºi douã sfeºnice, cu cîte
trei braþe, sculptate frumos ºi vopsite în alb.

Între altar ºi naos se ridicã modestul iconostas, construit din
scînduri, vopsit în gri-închis. Icoanele sînt vopsite pe scîndura
iconostasului.

Icoanele sînt aºezate pe uºile împãrãteºti, pe aripa dinspre nord,
potir cu carte deschisã, iar pe cea dinspre sud cruce cu carte des-
chisã. Pe uºa din partea de miazãnoapte Sf. Ier. Nicolae, în colþ
Rugãciunea Mîntuitorului în grãdina Ghetsimani, iar pe uºa de cãtre
miazãzi Sf. Ioan Botezãtorul, în colþ Învierea Domnului.

De la uºile împãrãteºti, la dreapta, icoana Mîntuitorului, iar la
stînga cea a Maicii Domnului.

În registrul doi, deasupra uºilor împãrãteºti, icoana Sf. Treimi,
de la care, atît la stînga, cît ºi la dreapta, cîte ºase apostoli.

În registrul trei, în mijloc, Cina cea de Tainã, de la care, la fel, ca
în rîndul doi, atît la stînga, cît ºi la dreapta, cîte ºase proroci.

De aici ºi pînã la tavan urmeazã o parte împodobitã cu flori,
lucratã în sculpturã pe lemn. În mijlocul acestei pãrþi stã Sf. Cru-
ce, de la care la stînga, Isus pe drumul Golgotei ºi Rãstignirea, în
dreapta Luarea de pe Cruce, iar spre sud Sf. M. Gheorghe.

În sf. altar toate sînt aºezate dupã rînduiala tipicului. Deasupra
Sf. Pristol, pe tavan, este triunghiul cu Ochiul Domnului, de la
care, spre rãsãrit icoana Tatãlui, spre miazã-noapte Sf. Ioachim, iar
la miazãzi Sf. Ana.

Biserica este împodobitã cu zece prapuri precum ºi cu douã
sfeºnice din sticlã ºlefuitã. Duºumeaua este din scînduri.
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Preoþii

Precum s-a arãtat mai sus, primii preoþi cunoscuþi, care au ser-
vit la aceastã bisericã, sînt: Nicolae Popovici ºi Gheorghe
Drãgoiu.90 Dintre aceºtia, Gheorghe Drãgoiu a pãstorit aici pînã
în anul 1779, cînd – probabil prin mutare – înceteazã a mai servi
la acest altar. A rãmas Nicolae Popovici, care a pãstorit pînã în
1802.91 Între anii 1802–1814 a pãstorit Mihai Popovici. Lui i-a
revenit frumoasa misiune de a termina lucrãrile clãdirii lãcaºului
de închinare. Între anii 1814–1831 îl gãsim pe Iacov Marcovici, pe
care îl urmeazã, între anii 1831–1834, Teodor Blajovici. Dupã el
îl gãsim pe Dimitrie Bodea, care a pãstorit între anii 1834–1853,
urmat fiind, între 1853–1855, de fiul sãu, Teodor Bodea. Între
anii 1855–1857 pãstoreºte Petru Popovici, dupã care urmeazã o
vacanþã de un an. În acest timp, parohia este administratã de
Ioan Luncan, preot în comuna vecinã, Sãcal. În 1858 ajunge preot
Meletie Rocsin, care a servit aici abia un an. Urmeazã o nouã
administrare din partea preotului Ioan Luncan, ca în anul 1860
parohia sã fie ocupatã de Ioan Tifor, care dupã doi ani de slujire
pãrãseºte parohia. Este urmat, între anii 1862–1871, de cãtre
Dimitrie Albu. Dupã el urmeazã o nouã vacanþã de un an, în
care timp parohia este îngrijitã de cãtre Teodor Mãrcuºtu, tot din
Sãcal. Începînd cu anul 1872, urmeazã pãstorirea vrednicului
preot Mihail Drîmbea, pe care îl gãsim la aceastã comunitate bi-
sericeascã pînã în anul 1920. Dupã plecarea lui, urmeazã un
interval de zece ani de grea încercare, cînd ºi în aceastã comunitate
s-au resimþit urmãrile grele ale crizei mari de preoþi. În anul 1930
este ales Grigorie Mureºean-Marosszéki, care, în anul 1945, a pã-
rãsit parohia. De atunci încoace aceastã parohie nu a avut preot
permanent. Ea a fost geratã de cãtre urmãtorii preoþi: în 1945
Ioan Flotiº din Cheresig, în 1946 de cãtre Dumitru Sabãu ºi
Gheorghe Negru din Giula, între anii 1947–1977 de cãtre Teodor
Misaroº din Sãcal, urmat fiind, între anii 1977–1978, de cãtre
Roman Miºcuþia din Crîstor, apoi între 1978–1981 de Alexandru
ªereº din Sãcal, ca, de la acest an, din nou sã îi revinã preotului
Roman Miºcuþia.
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ªcoala confesionalã

Prima informaþie în legãturã cu ºcoala, care a funcþionat pe
lîngã bisericã, o avem din anul 1840. În acest an a început clãdi-
rea unei case „dieceascã”.92 În anul 1846 îl gãsim pe postul de
învãþãtor pe Ioan Drîmbea,93 iar 1850 pe Florian Chivari.94 Dupã
el a urmat Petru Panea,95 pe care îl urmeazã, între 1894–1920,
Florian Chivari.96

Dupã anul 1920, ºcoala a funcþionat cu mai multe întreruperi.
În aceastã perioadã s-au perindat urmãtorii învãþãtori: Francisc
Varga ºi Francisc Barabás.

Casa parohialã

Comunitatea bisericeascã posedã ºi o casã parohialã cu vechi-
me de aproape 150 de ani. În anul 1976, în urma ploilor multe
ce s-au abãtut asupra regiunii, casa parohialã a suferit o deteriorare
atît de mare, încît subzista pericolul de a se prãbuºi. În vederea
salvãrii s-a impus reconstruirea unei bune pãrþi din pereþi. Dato-
ritã acestor reînnoiri, care s-au executat din contribuþia credin-
cioºilor ºi ajutorul acordat din partea vicariatului, casa parohialã
este locuibilã.

Registrele matriculare se pãstreazã la oficiul parohial. Cele ale
botezaþilor ºi morþilor încep cu anul 1779, iar cele ale cununaþi-
lor din 1810.

Cãrþi vechi de slujbã bisericeascã

Biserica este prevãzutã cu cãrþile necesare cultului, în mare parte
primite de la Patriarhia Românã.

Pe lîngã cele noi, aceastã bisericã posedã un numãr conside-
rabil de cãrþi vechi.

Cartea cea mai preþioasã este manuscrisul intitulat „OCTOIH
CU MINEIU”, precum citim în însemnarea de pe f. 120 v, fãcutã
de un anume Ioan.

Este scrisã în limba românã, cu caractere chirilice frumoase,
format tipar.
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Referitor la provenienþa manuscrisului, în carte gãsim douã
însemnãri: una la p. 120 v., scrisã cu chirilice cursive, în care se
pot citi urmãtoarele: „Iatã aceasta s-a sãgetat ºi de rãbul cãrþi aceºtia
ce se teamã Octoih cu Mineiu. Sã fie le besereca de Fildul de
Susu,97 de rãpãusat cine ou fãcut: Pãrintele meu ªtefan; ºi cine
se rãtrãge lasã þie rãbul la beserecã. Sã pomineascã ºi pe rãpãusat
preut ªtefan ºi pe mine Ion”.

Dupã relatarea acestui Ion, copistul a fost un anumit preot
ªtefan, de la care – dupã moartea acestuia – el a moºtenit aceastã
carte, pe care o lasã „rãbul la beserecã”, probabil cîntãreþul.
Mãrturisirea de mai sus nu ne încredinþeazã pe deplin despre
realitate, mai ales cã, de la amintitul autor, nu avem nici mãcar
un cuvînt sau semnãturã care – prin compararea scrisului – ne-ar
convinge cã manuscrisul într-adevãr îi aparþine.

Mai verosimilã pare a doua însemnare de pe f. 254. Aici, dupã
ce s-a terminat copierea rînduielii sãrbãtorii „Vãvedeniei Prec(i)-
stei” (Intrarea în bisericã a Maicii Domnului), care este penulti-
mul capitol din carte, copistul – ºtiind cã a terminat o mare parte
din lucrul la care s-a angajat ºi cã nu mai are mult de fãcut – a
exclamat cu bucurie: „Koneþ prasnic Pr(e/c/i)stiie B(a/go/s/1/
ovi)te. Fev(ruarie) 27 1741. Popa Grigorie din Boci”.98 De aici
urmeazã cã copistul cãrþii a trebuit sã fie Popa Grigorie din Boci.

În prezent, manuscrisul are 262 file.99

Începe cu cele opt glasuri, fiecare glas cuprinzînd, între filele
1-67 v., slujba vecerniei de sîmbãtã seara cu utrenia de duminicã
dimineaþa, precum ºi stihurile de la fericiri.

În partea a doua – pe f. 68–115 –, copistul trece la copierea
slujbei vecerniei, utreniei ºi stihurile fericirilor, din zilele de peste
sãptãmînã, întregindu-le cu apostolul ºi pericopa evanghelicã,
prescrise pentru sf. liturghie a zilei respective, precum ºi priceas-
na.

Cu f. 116 începe un nou capitol, care þine pînã la f. 136. În
aceastã parte sînt copiate „Cîntãri troicinice cînd se cîntã Aliluia,
sau cînd iaste postul cel mare”, cuprinzînd troparele ºi sfetilnele
de la fiecare glas, cu intercalãrile zilei respective.

Cu f. 136 începe partea mineialã, cu rînduiala sfintelor slujbe
ale sãrbãtorilor. Aceastã parte þine pînã la f. 262.
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Privind în ansamblu, manuscrisul este un antologhion dez-
voltat, care a fost una dintre cãrþile cele mai folosite la stranã. De
la Boci a putut ajunge la Fildul de Sus, ºi de aici, cine ºtie prin
cîte mîini ºi prin ce împrejurãri, în posesia lui Teodor Bodea,
care, precum el singur mãrturiseºte pe f. 16: „Acest octoih iaste a
lui Bogye Teodor venit din Alparia,100 ºi lãcuitor fiind în K.apáti.
Anno 1834”, an în care din Alparia s-a stabilit în Körösszegapáti.
Acest Teodor Bodea a fost fiul preotului Dimitrie Bodea, care în
anul respectiv a devenit parohul acestei comunitãþi ºi a pãstorit
pînã în 1853.101

O altã carte de mare valoare, care se gãseºte la aceastã bisericã,
este rodul reluãrii activitãþii tipografice din Bãlgrad. Sub cunos-
cutul meºter tipograf Mihail Iºtvanovici, ucenicul lui Antim
Ivireanul, care tipãreºte, în anul 1699, un „CHIRLACODEMION
sau Ev(an/gh/e)lie învãþãtoare, care are întru ea Cazanii la toate
duminicile preste an ºi la praznicele Domneºti ºi la sf(i)nþii cei
numiþi. Acum întãi întru acesta chip aºezat ºi tipãrit ºi mai lumi-
nat în limba româneascã ºi diortositã. Supt biruinþa prea lumi-
natului ºi înãlþatului Iosif Leopold, craiul Budei ºi a þãrii Ungureºti
ºi al Ardealului, fiind Guvernator þãrii mãriia sa Banfi Gheorghe,
cu blagosloveniia prea sf(i)nþitului Kir ATANASIE Mitropolitul
Þãrii. În sf(î)nta Mitropolie în Bãlgrad. În anul de la mãntuirea
lumii 1699. În chenar, în partea de jos: „De Mihai Iºtvanovici.
Tipograful Tu. ex. Ouggrovlahia”. Mai jos, cu cernealã: „Aceastã
carte o au legat Toma Legãtorul de cãrþi”.

Cartea este legatã în piele neagrã pe lemn. Se gãseºte într-o
stare deterioratã. Lipsesc paginile 234–240 ºi 279–282.

Pe pagina 272 se gãseºte urmãtoarea însemnare: „Aceasta car-
te e a lui popa Mihai din Mãdãraº102 ºi o au cumpãrat dã 14
Florinþ di la popa Naum din Homorod,103 în satul mieu fiind în
Mãdãraº dinainte Pãtru Popa Ilie, fiind ºi el în Mãdãraº în acelea
zile fiind anii Domnului 1782”. Aceastã însemnare atestã cã, abia
la trei ani de la apariþie, cartea ajunge la fruntariile de vest ale
ortodoxiei româneºti.

Într-o altã însemnare de pe ultima paginã albã putem citi oma-
giul preotului Mihai din Mãdãraº adus episcopului sãu: „Cela se
eºti întru mare cinste ºi îmbunãtãþat Prea Sfinþit Domn. Vieþuind
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întru fiericãciune. ªi n-ai mãncat cu îngerii ºi cu Arhanghelii. Pãstor
ºi învãþãtor de Dumnezeu aleasã turmã a lui Hs. Care ai toatã
bunãtatea pãrtaº. Slãviei ºi înþelepciunii umplut ºi cu toate
darurile cele bune împodobit ºi bine înfrumuseþat ºi totdeauna
luminînd izvor de milã sufleteascã izvorãnd Prea o sfinþitului.
Scrisam cu popa Mihai din Mãdãras. 1703 msþa decemvrie 14”.

Biserica din Apateu este bogatã în cãrþi bisericeºti tipãrite sub
pãstorirea vrednicã a mitropolitului Neofit Criteanul. Din frumoa-
sele Cazanii de prãznuire ale lui Ilie Miniat, traduse din greceºte,
cu o prefaþã scrisã chiar de mitropolitul Neofit, tipãrite în tipo-
grafia cea nouã a Mitropoliei Bucureºtilor, la aceastã bisericã se
pãstreazã un exemplar bine conservat, cu urmãtoarea foaie de
titlu: „CAZANII de prãznuire la toate praznicele ceale D(o)mneºti
ale lui Ilie Miniat, care acum de iznoavã sau tãlmãcit dupã limba
greceascã pe limba rumâneascã în zilele prealuminatului ºi prea-
înãlþatului D(o)mnului nostru lo Mihaiu Racoviþã Voevod întru a
doao domnie a mãrii sale aici în þara Rum(âneascã). Cu bl(a/g/
os)loveniia ºi cu toatã cheltuiala prea sf(i)nþitului mitropolit Kir
NEOFIT dela Crit a toatã þara Rum(âneascã) ºi exarh plaiu(rilor).
ªi sau dat în tipariu în Tip(ografia) cea noao a sf(i)ntei Mitropo-
lii. Anul dela zid(irea/lumii) 7250 (1742)”.

Cartea învelitã cu piele pe carton, pãstratã în stare bunã, înce-
pînd cu f. 1 ºi în continuare, are o însemnare care ne informeazã
cã, la ºase ani de la apariþie, deja era la aceastã bisericã: „Aceastã
sf(î)ntã carte sa dãruit de cãtre Blaga Petru ºi Blaga Teodor în
Apateul unguresc în luna Martie 1748”.

Pe foaia liminarã de la început s-a consemnat moartea preo-
tului Iacob Marcovici prin cuvintele: „Robul lui Dumnezeu preot
Iacov a rãpãusat în luna Avgust în ziua 20 An. 831”.

Mai jos: „Fie aceastã carte direaptã a sfintei biserici din K.A…
Nimene sã nu o fure cumva”.

Evanghelia tipãritã tot de mitropolitul Neofit are urmãtoarea
foaie de titlu: „SF(Î)NTA ªI DUMNEZEIASCA EVANGHELIE care
sau tipãrit acum în zilele preaînãlþatului Domn ºi oblãduitoriu a
toatã þara Rumâneascã lo Mihai Racoviþã Voevod. Cu
bl(a)goslovenia pravoslaviei prea sf(i)nþitului Kir NEOFIT de la
Crit Mitropolitul a toatã þara Rumâneascã ºi exarh plaiurilor. Acum
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întracest chip tipãritã ºi diortositã în scaunul Domniei în Bucu-
reºti. În Tipografia Mitropoliei. La anul de la sp(e)senia lumii
1742. De cucernicul între preoþi Popa Stoica Iacovici”.

Pe prima paginã se gãseºte urmãtoarea însemnare: „Aceasta
sf(î)ntã ºi dumnezeascã evanghelie este a lui Popa Luca din (in-
descifrabil) ºi a pruncilor dumisale.”

O altã carte tot din timpul pãstoririi mitropolitului Neofit este
Triodionul din anul 1747, avînd urmãtoarea foaie de titlu:
„TRIODION adicã Trei cântãri. Care are întru sine slujba
Sf(â)ntului ºi marelui post. Care acum a douã oarã sau tipãrit
întru al treielea an dintru a patra domnie a preaînãlþatului nostru
domn Lo Constantin Nicolae Voevod. Cu bl(a/g/oslo)venia preas-
finþitului Mitropolit a toatã Ouggrovlahia Kir NEOFIT de la Crit.
În oraº(ul) Bucureºti la l(ea)t 7255 (1747). De cucernicul între
preoþi Popa Stoica Iacovici Tipograful”.

Cartea este legatã în piele pe carton. Pe reversul copertei se
gãsesc bourul ºi corbul.

Donatorii acestei cãrþi – precum putem citi din însemnarea de
pe prima paginã ºi în continuare – sînt Mandrat Petru ºi Mandrat
Ilie. „…care cu ajutorul lui Dumnezeu au dat aceastã sfântã carte
Triodion în seama sfintei biserici din Apateul-unguresc, unde
iaste hramul Sfântul Nicolae…”.

Pe prima paginã liminarã este urmãtoarea însemnare: „Triod
care se þine la Biserica de la Apateu”.

Pe reversul hîrtiei liminare se menþioneazã: „Aceastã sf(î)ntã
carte ce se numeºte Triodion a sf(î)ntei Biserici din K. Apateu, sa
legat în Oradea-Mare cu 5 zloþi în anul 1830 în luna Fevruarie în
20 de zile”.

Din seria tipãriturilor rîmnicene, din timpul pãstoririi episco-
pului Climent, la aceastã bisericã se gãsesc urmãtoarele cãrþi:

„OCTOIH ce cuprinde în sine slujba Vãscr(e)senelor a opt gla-
suri ºi cele 11 Ev(an)ghelii ºi Obºtea, cu Troparele ºi Condacele ºi
B(O)gorodicinele la toþi sf(i)nþii de obºte. ªi sinaxariul cu Vruþa
Leato peste tot anul. Acum întracesta chip Rumâneºte. Întru a
doau domnie a Prea luminatului nostru Domn lo Mihai Racoviþã
Voevod. Cu bl(a)gosloveniia preasf(i)nþitului Mitropolit al Un-
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grovlahiei Kir Neofit. ªi cu toatã cheltuiala sf(i)nþiei sale de
D(u)mnezeu iubitorului Kir CLIMENT, episcopul Râmnicului.
În sf(î)nta episcopie a Râmnicului. 1742. De cucernicul între pre-
oþi Popa Mihai Atanasievici Tipograful”.

Cartea este legatã în piele pe lemn. Coperta din spate lipseºte.
Donatorul cãrþii ni se face cunoscut printr-o însemnare ce se

gãseºte la începutul cãrþii: „Aceastã sf(î)ntã carte e datã sf. Bise-
rici din K. Apateu ºi nimeni sã nu îndrãzneascã a o strãina de la
Sf. Bisericã, ca sã nu cazã în afurisenie. Noiemvrie 846. Scris de
Drîmba Ioan cantor Apateu”.

Antologhionul episcopului Climent, din 1745, s-a pãstrat în stare
bunã. Are urmãtoarea foaie de titlu: „ANTOLOGHION ce sã zice
înflorirea cuvintelor, care cuprinde întru sine rãnduiala
dumnezeieºtilor praznice ale sf(i)nþlor numiþi, ºi ale sf(i)nþilor
de obºte ce sã prãznuiesc în 12 luni ale anului. Acum a doao
oarã tipãrit în rumâneºte în zilele prealuminatului Domn lo Con-
stantin Nicolae Voevod. Cu bl(a)gosloveniia preasf(i)nþitului Mi-
tropolit al Ungrovlahiei Kir Neofit. Cu toatã cheltuiala ºi osîrdia
sfinþitei sale iubitoriului de D(u)mnezeu Kir CLIMENT episco-
pul Râmnicului. În sf(î)nta episcopie a Râmnicului. La anul de la
Naºterea lui Hs. 1745. De cucernicul între preoþi Mihai
Atanasievici Tipograful Râmniceanul.”

O altã carte rîmniceanã este Liturghierul episcopului Parte-nie,
din anul 1759, legat în piele pe carton, pãstrat în întregime, care
însã se gãseºte într-o stare uzatã.

Pe foaia de titlu citim: „SF(I)NTELE ªI D(U)MNEZEIEª-TILE
LITURGHII. Acelor dintru sf(i)nþi Pãrinþilor noºtri a lui Ioan
Zlatoust, a lui Vasilie cel Mare, ºi a Prejdesveºtenii. Acum întru
acest chip sa tipãrit întru întâia Domnie a prealuminatului lo
Alexandru Scarlat Chica Voevod, cu bl(a)goslovenia ºi osîrdia ºi
toatã cheltuiala Sf(i)nþiei sale iubitoriului de D(u)mnezeu Kir
PARTENIE, episcopul Râmnicului. La anii de la zidirea lumii 7267
(1759). Sa tipãrit de popa Gheorghe Atanasievici Tipograf(ul)
Râmnic(eanul)”.

Este vrednic de semnalat faptul cã aceastã bisericã care se gã-
seºte în apropierea Orãzii n-a fost scutitã nici ea de tentaþiile
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propagandei uniaþiei, dezlãnþuite ºi pe aceste meleaguri, mai ales
dupã înfiinþarea episcopiei unite din Oradea. Totuºi, – datoritã
preoþilor vrednici de pe acele vremuri ºi în ciuda tuturor uneltiri-
lor –, au rãmas credincioºi legii strãmoºeºti, aceastã bisericã,
împreunã cu credincioºii ei, a pãstrat cu sfinþenie tezaurul moº-
tenit de la înaintaºi, precum rezultã aceasta din inscripþia care se
gãseºte în acest Liturghier:

„Aceastã sfintã Liturghie este a sfintei Biserici a rãsãritului de
legea dreptcredincioasã neunitã din K-Apateu, de la aceasta sfîntã
bisericã nimenea sã nu o sminteascã. Dat în Mai 8-lea 1834. Di-
mitrie Bodea paroh în Apateu”.

Din Penticostarionul retipãrit în vremea episcopului Partenie,
în 1767, în proprietatea bisericii se gãseºte un exemplar, legat în
piele pe lemn, cu urmãtoarea foaie de titlu: „PENTICOSTARICE
ce cuprinde întru sine slujba ce i sã cuvine: din sf(î)nta ºi lumi-
nata duminecã a Paºtilor, pînã la dumineca tuturor sf(i)nþilor
acum a doao oarã tipãrit întru întîia domnie a prealuminatului
Domn lo Alexandru Scarlat Ghica V(oe)-(od). Cu bl(a)gosloveniia
ºi osârdia ºi cu toatã chieltuiala Sf(i)nþiei sale iubitoriului de
D(u)mnezeu Kir PARTENIE Episcopul Râm(nicului). În sf(î)nta
episcopie a Râmnicului. La anii de la zidirea lumii 7275 (1767).
De cucernicul între preoþi popa Constandin Atanasievici
Tipograful”.

Din însemnarea de pe pagina 4 ºi în continuare, se cunoaºte
donatorul cãrþii: „Aniþa Paºcului am cumpãrat aceasta sf(î)ntã
carte Penticostar ºi o am dat la sfânta Bisericã în Apateul ungu-
resc, ºi de ici sã nu se fure, nici sã sã clãteascã, nici sã o mute într-
alt loc, au sã o numeascã cineva, cã ºi-au dat banii întrânsa, sub
blãstãmul a 318 Sfinþi Pãrinþi de la Nichie… ºi am scris eu Gavril
cu zâsa ºi semnãtura dumisale Anuþa Paºcului. 1768”. Deci, abia
la un an de la apariþie, aceastã carte a ºi ajuns la biserica din Apateu.

Cea mai veche tipãriturã de la Blaj, pe care o întîlnim în aceas-
tã bisericã, este Evloghion adicã Molitvelnicul, tipãrit în anul 1784,
avînd urmãtoarea foaie de titlu: „EVHOLOGHION adecã
MOLITVE(L)NIC care cuprinde în sine rânduiala Besearecii
Rãsãritului, ce sã cuvine Preoþilor a sluji la toatã treaba
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no(r)odului. Supt Prea fericita Împãrãþie a Preanãlþatului
Î(m)pãrat al Românilor. Marele Prinþeap Ardealului, ºi ceal(a/l/
alte) losif al Doile. Cu voia celor Mai mari. Tipãrit acum adoa oarã
întracesta chip în Blaj la Anii dela Hs. 1784. Cu Tipariul
Seminariului”.

La biserica din Apateu se pãstreazã un exemplar din Octoihul
cu Catavasierul lui ªtefan Stratimirovici, tipãrit în anul 1826, cu
urmãtoarea foaie de titlu: „OCTOIH cu CATAVASIERIU. Întâia
oarã întru acest chip aºezat ºi tipãrit dupã Rânduiala Besearicii
Rãsãritului sub stãpînirea Prealuminatului ºi Stãpînitoriului Îm-
pãrat ºi craiu Francisc Intâiul. Cu blagosloveniia Exþelenþiei Sale
Preasfinþitului Domn STATAN STRATIMIROVICI, Arhiepiscopu-
lui ºi Mitropolitului Besearicii Rãsãritului din Carloveþ. La Buda.
În crãiasca Tipografie Universitatei din Pesta dela Hs. 1826”.

Cartea nu e raritate bibliofilã, totuºi are o deosebitã impor-
tanþã prin prefaþa ei, în care renumitul dascãl de preparandie din
Arad, Constantin Diaconovici-Loga, aratã cã melodiile rãspîndite
în Banat, Criºana ºi Maramureº sînt o îmbinare a melodiilor psal-
tice ale grecilor cu cele de tip italian ale ruºilor.104

Pe lîngã cãrþile vechi de cult prezentate, în posesia bisericii de
aici se mai gãseºte un manuscris, a cãrui importanþã este cu atît
mai mare, cu cît de neînsemnatã ºi modestã este înfãþiºarea lui.
Este vorba de „PROTO(CO)LUL DE NOU FACUT A(L)
BEASEARECII DELA APATEUL OUNGURESC, UNDE SI HRAMUL
SF(I)NTULUI IERARH NICOLAE. aprilie 18 zile. ANNUL
DOMNULUI 1788”, care s-a aflat cu prilejul cercetãrilor fãcute
recent în vederea depistãrii cãrþilor vechi.

Manuscrisul, numerotat de noi, se poate împãrþi în trei pãrþi.
Prima parte (p. 1–7) se poate considera un „Inventar”. Aici

sînt amintite cele zece cãrþi de slujbã, cît ºi ornatele preoþeºti,
precum ºi numele dãruitorilor, care, în anul 1788, erau în posesia
acestei biserici.

Cu pagina 8 începe o parte foarte importantã. Aici sînt înre-
gistrate numele ºi sumele acelora care „au dat milostãnia pe sama
sf(i)ntei beserici”. Aceastã „milostãnie” nu este altceva decît con-
tribuþia benevolã a credincioºilor pentru construirea bisericii noi.
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Sînt menþionate 72 de nume. Între aceºtia se gãsesc ºi cei care
figureazã de mai multe ori. Aceasta se explicã prin faptul cã dãru-
irile au început cu anul 1793, pe cînd construirea bisericii a durat
pînã în 1799 ºi s-a terminat în anul 1807. Unii credincioºi au
fãcut – în acest interval – mai multe dãruiri.

Cheltuielile edificãrii bisericii s-au cifrat la suma de 4.045 zloþi.
Pe p. 24 sînt amintite unele evenimente ºi lucrãri mai însem-

nate care s-au petrecut ºi sãvîrºit în bisericã.
Pe p. 25 este trecutã socoteala epitropiei parohiale pe anul

1832.
Dupã pagina 26, care este goalã, pe p. 27 sînt trecuþi „dato-

riþii” bisericii.
Registrul a fost în folosinþã în anul 1835, cînd Consistoriul de

la Oradea, de care aparþinea aceastã bisericã, a dispus sã fie înlo-
cuit cu altul, precum rezultã aceasta din însemnarea de pe hîrtia
albã de pe dosul învelitoarei: „Acest protocul a fost la Domnu
Notaroºu Conzistoriului pentru vizitaþie ºi au zis cum cã nui de
treabã pentru sãmãdaº (socoteli, n. n.), ci am trebuit sã luãm
altu nou, 40. zl. Anno 1835 Aprilie”. Este regretabil cã acel „pro-
tocol” nu ni s-a pãstrat.
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Picturã pe bolta bisericii din Apateu, renovatã în totalitate
între anii 1997–2002
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COMUNITATEA BISERICEASCÃ
DIN BÃTANIA

Comuna Bãtania este situatã în una din cele mai bogate ºi
fertile pãrþi ale Ungariei, în judeþul Bichiº, la o distanþã de 3 km
de la frontiera dintre Ungaria ºi România, faþã în faþã cu comuna
Turnu din România.

Este aºezatã pe ambele maluri ale „Szárazér”-ului, acest „ier”
– cum se numeºte el de locuitori – este un braþ mort al Mureºului.

În schema organizatoricã a vicariatului, face parte din pro-
topopiatul Chitighaz.

Comuna, existentã încã în prima jumãtate a secolului al XV-
lea, s-a format pe lîngã un drum foarte important, care trecea
prin Szentes–Pereg–Battonyaegyháza, (una din denumirile
comunei, pe vremuri) ºi Arad. De aici, prin Valea Mureºului,
mergea spre interiorul Transilvaniei.

În izvoarele documentare, numele ei apare sub urmãtoarele
forme: Bathonya, Battonya ºi Batonia.

În legãturã cu originea acestei denumiri s-au formulat mai
multe pãreri.

Prin secolul al XIII-lea, cînd tãtarii au trecut pe aceste melea-
guri, hanul lor, Batu, gãsind aici pãºune bogatã ºi apã care poto-
lea setea armatei lui, a fãcut o tabãrã militarã stabilã, permanentã
pe cele douã maluri ale „ierului”. Din numele lui Batu împreunat
cu cuvîntul maghiar „tanya” (sãlaº) s-ar deriva numele de azi al
comunei: Battonya.

Primele ºtiri în legãturã cu vechimea comunei dateazã din pri-
ma jumãtate a secolului al XV-lea. În acel timp, Nãdlacul ºi Turnu,
aºezãri din apropiere, erau niºte orãºele, de care aparþineau mai
multe sate. Erau astfel niºte centre care cuprindeau mai multe
moºii. În anul 1427, centrul Nãdlac era în proprietatea unui oa-
recare Ioan Iánk.105 Acesta murind fãrã succesori, moºia a trecut
în stãpînirea unui nou proprietar. În legãturã cu aceastã schimbare
de proprietar s-au ivit unele probleme de drept de proprietate.
În actele care s-au întocmit cu acest prilej, pentru prima oarã se
aminteºte – împreunã cu alte cîteva localitãþi – ºi comuna Bãta-
nia.106
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O datã foarte importantã din viaþa acestei localitãþi este anul
1455. În acest an, ea ajunge sã fie una din moºiile lui Hunyadi
János (Iancu de Hunedoara) ºi ale fiilor sãi. Apoi, în anul 1463,
fiul cel mai mic al acestuia (Matei Corvinul), a dãruit-o mamei
sale, vãduva lui Hunyadi, ca aceasta sã-ºi poatã întreþine curtea
domneascã.107

Secolul al XVI-lea a adus multe necazuri acestei aºezãri. Pri-
mele pe care a trebuit sã le îndure au fost urmãrile rãscoalei lui
Gheorghe Doja din anul 1514, dupã care raporturile cu nobilii
erau foarte crude, deoarece iobagii de aici trecurã de partea lui
Doja.108

Rãzbunarea fãrã margini a clasei feudale a avut un rol decisiv
în pierderea de cãtre Ungaria a bãtãliei cu turcii la Mohács, în
anul 1526. Acest fapt a contribuit la faptul ca invaziile turceºti pe
pãmîntul Ungariei sã se poatã face fãrã a întîmpina rezistenþã.
Folosindu-se ei de aceastã stare, beglerbegul Beli, pornind în anul
1529 de la Belgrad, a pãtruns pe Valea Mureºului, a ocupat teri-
toriul dintre Mureº ºi Bãtania, în care se gãseau, pe acele vremuri,
ºi mulþi sîrbi refugiaþi dinaintea turcilor.109

De la aceastã datã ºi pînã în anul 1643, nu se aminteºte nimic
despre comunã. Aceasta înseamnã cã ea a fost arsã ºi pãrãsitã în
tot acest interval de mai bine de un veac.110

Comuna începe sã fie refãcutã în secolul al XVII-lea, prin
recolonizare, în prima jumãtate al acestui secol.

Unii istorici susþin cã aceastã recolonizare s-a fãcut cu sîrbii,
care în acel timp, din pricina rãzboaielor cu turcii, emigrau din
þara lor, mulþi dintre ei aºezîndu-se în aceste pãrþi.

În susþinerea acestei pãreri, ei se folosesc de consemnarea lui
Szél Mihály ºi Dobozi Ferenc din anul 1643, dupã care comuna
Bãtania era locuitã numai de sîrbi ºi cã ea le fusese dãruitã, drept
rãsplatã, pentru vitejia lor în rãzboaie.111

Aceastã afirmaþie este contrazisã prin scrisoarea sultanului turc
Ibrahim I, trimisã principelui Ardealului, Gheorghe Rákóczi I,
din care reiese, cã principele Ardealului, prin ordinul sultanului,
a fost îndrumat sã sprijine acþiunea de colonizare, proiectatã în
vederea asigurãrii braþelor de muncã.
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Demersurile fãcute de cãtre turci în aceastã privinþã au adus
rezultatul dorit, deoarece begul Ali, comandantul pãrþilor
Cenadului, a reuºit, în anul 1640, sã aducã coloniºti maghiari,
sîrbi ºi români, pe care i-a aºezat în satele Nagy-Iratos, Tompa,
Bán-Kamarás, Kovácsháza, Dombiratos, Kasza Perek (Ka-szaper),
Bazarága, Szõllõs, Kis-Battonya, Dombegyháza, Kun Ágota,
Kétegyháza…112

Din cele de mai sus rezultã cã recolonizarea s-a fãcut nu nu-
mai cu sîrbi, ci ºi cu maghiari ºi români.

În anul 1699, localitatea Battonya ajunge în proprietatea Cur-
þii Vieneze.113 Cam în acest timp are loc ºi cea mai însemnatã
emigrare a sîrbilor, sub conducerea patriarhului sîrb Arsenie
Cernoievici, care s-a refugiat în Ungaria cu cca. 40.000 de familii
sîrbeºti. Dintre aceºtia o parte s-au stabilit pe aceste meleaguri.
În vederea stabilirii lor definitive aici, curtea le-a asigurat diferite
privilegii.114

Stabilindu-se, ei au început reconstruirea aºezãrilor vechi dis-
truse. Mulþumitã lor, începînd din anul 1720, în comuna refãcutã
începe o viaþã înfloritoare. Din consemnarea din acest an se poa-
te afla cã comuna avea 24 de case construite ºi 24 capi de familie
au plãtit contribuþia regalã. Majoritatea acestora, dupã veºmîntul
fonetical numelor lor, erau de origine sîrbã, trei erau maghiari ºi
doar Petru Vlah ºi Martin Vlah, împreunã cu familiile lor erau
români.

Împrejurãrile paºnice, care au continuat sã dureze 15 ani, au
fãcut ca, în anul 1734, sã-ºi afle aici domiciliul stabil familii, dintre
care 12 au fost româneºti. Între ei se gãseau nume ca: Bucur Vlah,
Alexandru Munteanu, Martin Vlah, Nistor Ardelean, Gavril
Ardelean, Teodor Moldovan115 etc., care atestã cu certitudine
prezenþa românilor pe acele vremuri în comuna Bãtania.

Frumoasa dezvoltare din acest interval de timp s-a întrerupt
în anul 1734. Nemijlocita cauzã a acestei întreruperi a fost rãscoala
cãpitanului sîrb Pero Seghedineanul, din localitatea învecinatã,
Pecica.116 Pentru a scãpa de atrocitãþile care au urmat dupã rãs-
coalã, mulþi din locuitori au pãrãsit satul. Astfel, numãrul lor s-a
redus simþitor. Din aceastã pricinã ºi în urma ciumei, adusã de
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comercianþii greci, refugiaþi din cauza rãzboaielor ºi veniþi în anul
1737 pe aceste meleaguri, numãrul locuitorilor a scãzut aproape
la jumãtate.117

Încetînd aceste lovituri, au urmat din nou timpuri paºnice,
creîndu-se astfel condiþii prielnice pentru normalizarea vieþii.
Stãpînirea, pentru a readuce pe refugiaþi, le-a asigurat din nou
anumite favoruri (ca: scutire de impozite etc.). În urma acestor
avantaje, pe lîngã cei reveniþi, se mai stabileºte un numãr consi-
derabil de populaþie venitã din aºezãrile învecinate. Datoritã aces-
tei noi situaþii, populaþia comunei, din punctul de vedere al apar-
tenenþei etnice, încã din secolul al XVIII-lea a fost amestecatã. În
legãturã cu componenþa naþionalã, Fényes Elek noteazã cã loca-
litatea este locuitã de maghiari, sîrbi ºi români.118

Normalizîndu-se situaþia, localitatea a cunoscut o nouã dez-
voltare, devenind astfel, în secolul al XIX-lea, un fel de centru, cu
un numãr de locuitori de peste 6500, dintre care 5032 erau „de
credinþã veche neunitã”.119 Denumirea de „neunit”, „de credinþã
veche”, se referã la locuitorii de credinþã ortodoxã, fapt din care
putem deduce cã aceastã cifrã cuprinde pe locuitorii sîrbi ºi ro-
mâni din comunã.120

Înfiinþarea comunitãþii bisericeºti

În comuna Bãtania, precum s-a arãtat mai sus, încã din cele
mai vechi timpuri, pe lîngã locuitorii maghiari, s-au gãsit atît sîrbi,
cît ºi români. Aceºtia din urmã ºi-au trãit viaþa lor bisericeascã
împreunã.

Aceastã convieþuire pentru românii de aici a fost – într-o mã-
surã oarecare – binefãcãtoare.

Prima bisericã, construitã în anul 1784, a fost de lemn, despre
care locuitorii comunei amintesc cã a fost clãditã în partea dreaptã
a „Szárazér”-ului. Acest locaº de închinare a fost de scurtã duratã,
deoarece a fost mistuit de un incendiu.

În locul acestuia s-a construit, între anii 1793–1797, impo-
zanta bisericã comunã – actuala bisericã ortodoxã sîrbã – cu
hramul Naºterii Preacuratei Fecioare Maria. Ea i-a adãpostit pe
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românii ortodocºi din aceastã localitate în perioada de grele
încercãri dintre anii 1700–1868.

Este cunoscutã starea grea a Bisericii Ortodoxe Române din
Transilvania din acest timp. În urma „uniaþiei” din 7/21 octom-
brie 1698,121 românii transilvãneni, statornici în ortodoxie, au
rãmas fãrã organizaþie bisericeascã, fãrã vlãdicã, lãsaþi în voia sor-
þii. Abia în 1761, Curtea din Viena, le-a trimis un episcop de neam
sîrb.122 Tot în acelaºi timp, românii din Banat, din pãrþile
Zãrandului, ale Aradului ºi Bihorului, au fost subordonate ierar-
hiei sîrbeºti a mitropoliei de la Carloveþ. Ca una, ce se afla în
pãrþile Aradului, biserica din Bãtania ºi ea a fost trecutã sub juris-
dicþia Carloveþului.

Starea aceasta a fost un scut împotriva prigonirilor crunte, care
au fost lansate faþã de bisericile care nu voiau sã primeascã legea
împãratului.

Dar aceastã convieþuire a avut ºi aspecte negative. Românii ºi
pe mai departe au rãmas fãrã drepturi ºi þinuþi în întuneric. Ba
chiar, de multe ori, nici setea lor duhovniceascã nu ºi-o puteau
astîmpãra pe deplin, pentru cã în bisericile comune nu aveau
posibilitatea sã asculte sfintele slujbe în fiecare duminicã în limba
lor, ci poate numai tot a doua sau a treia sãptãmînã. În asemenea
situaþie se gãseau ºi românii ortodocºi din aceastã comunã, unde
– în biserica folositã împreunã – numai tot a treia sãptãmînã se
liturghisea în limba românã. Nu este de mirare dacã – precum
toate bisericile ortodoxe române supuse ierarhiei sîrbeºti – ºi în
aceastã bisericã se cãuta scãparea de sub acest jug.

În asemenea timpuri de grele încercãri, ca un trimis al provi-
denþei dumnezeieºti, apare Andrei ªaguna, care, prin grele lupte
ºi jertfe, a chemat la fiinþã vechea Mitropolie a Ardealului,
reînfiinþînd-o prin scoaterea ei de sub jurisdicþiunea Carloveþului,
la data de 24 decembrie 1864. El a devenit primul mitropolit al
reînviatei mitropolii ºi, în anul 1868, i-a dat acea admirabilã or-
ganizaþie, prin vestitul Statut organic, care a închegat într-o comu-
nitate de simþire întregul popor ortodox din Transilvania ºi
Ungaria de pe acele vremuri.123

În sfîrºit, dupã un timp de mai bine de un veac ºi jumãtate, a
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sosit vremea în care biserica transilvãneanã ºi-a reprimit mult
dorita ºi aºteptata autonomie, încorporînd toate parohiile orto-
doxe române din Transilvania ºi Ungaria, deci ºi pe aceea din
Bãtania.

Temeiul despãrþirii românilor ortodocºi de sîrbii din localitate
îl constituie circulara nr. 696. din 23 august 1865,124 trimisã de
cãtre episcopul Procopie Ivacicovici (1853–1873)125 tuturor pa-
rohiilor aparþinãtoare episcopiei Aradului, Orãzii- Mari, Ienopolei
ºi al Hãlmagiului, precum ºi pãrþilor anectate din Banatul Timi-
ºoarei.126

Drept urmare a acestui ordin episcopesc, s-a fãcut ºi ieºirea
românilor ortodocºi din aceastã comunã de sub jurisdicþia
sîrbeascã.

Este fapt regretabil cã nu ne-a rãmas nici un act din care sã
rezulte data sigurã a acestei despãrþiri. Aceasta s-a putut întîmpla
pe la sfîrºitul anului 1868. Pãrerea aceasta este subliniatã de tex-
tul unui antimis vechi, sfinþit ºi dãruit pe seama acestei biserici
de cãtre episcopul Procopie Ivacicovici, datat din 23 decembrie
1868.

Data aceasta este întãritã ºi de cãtre preotul Simion Cornea,
paroh în comuna Bãtania între anii 1895–1932,127 care, în anul
1907, cînd oficiul protopopesc i-a cerut „…copia documentului
de împãciuire, referitor la despãrþirea Hierarhicã a credincioºilor
greco-orientali români de sîrbi…”, raporta, cã în anul 1903, cînd
a preluat arhiva parohiei, nu a aflat între actele ei ºi acest „act de
depãrþire”,  dar  adaugã,  cã  „…Privatim  ºtiu  cã românii de aici
s-au despãrþit în timpul de dupã datul de 23 decembrie 1868,
însemnat pe Antimisul aflãtor la sfînta bisericã, preot fiind Moise
Grozescu bãtr…”128

Dupã despãrþire, biserica comunã, folositã ºi de români aproa-
pe 100 de ani, a rãmas în proprietatea credincioºilor sîrbi. Deci,
s-a pus problema construirii de bisericã aparte. Înainte de toate
a fost nevoie de teren potrivit. Acest teren a fost luat ºi asigurat
din lãrgimea unei strãzi, situatã la o distanþã de 150 m spre mia-
zãnoapte de biserica sîrbeascã, pe partea dreaptã a ºoselei care
duce spre Mezõkovácsháza. El are o întindere de 600 m pãtraþi.
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Fiind asigurat terenul potrivit, s-au cãutat resursele materiale,
necesare pentru construire. Þinîndu-se seama de posibilitãþile
destul de mici, edificatorii au plãnuit-o mai modestã decît fosta
bisericã comunã.

Lucrãrile au început în anul 1869.129 Pe parcurs au survenit ºi
unele greutãþi materiale, deoarece suma de 25.000 coroane
(12.000 florini), primitã la despãrþire de la biserica sîrbeascã drept
desbãgubire,130 a acoperit numai în parte cheltuielile de constru-
ire. Mulþumitã credincioºilor, biserica, ce are hramul Sfîntul Marele
Mucenic Gheorghe, totuºi a fost terminatã ºi, în anul 1872, a fost
tîrnositã ºi predatã spre a-ºi îndeplini sublima ei menire, pentru
care a fost ridicatã. Sfinþirea s-a sãvîrºit chiar în ziua hramului de
cãtre parohul localitãþii ºi preotul sîrb din comunã.

Pe parcurs, din cauza stricãciunilor, s-au impus mai multe re-
novãri.

Prima dintre acestea s-a fãcut în anul 1904, cînd a trebuit schim-
batã turla bisericii, deoarece lemnãria folositã la construcþie a
fost deja veche.

Tot atunci s-a vopsit exteriorul lãcaºului de închinare.
În anul 1932 s-a renovat ºi vopsit interiorul bisericii. Cu acest

prilej, s-au pictat frescele de pe tavanul lãcaºului de închinare.
Aceste picturi au fost executate de cãtre pictorul Gheorghe
ªimonca din comuna Chitighaz. Tot atunci s-au vopsit pereþii
laterali ai interiorului bisericii în culoare gri, cu imitaþii de mar-
murã, iar tavanul în albastru, cu stele aurii.

În anul 1938, a fost nevoie sã se schimbe ºirturile de pe aco-
periº, înlocuindu-se cu altele noi.

Anul 1926 a fost prilej de mare bucurie pentru credincioºii
acestei biserici. Atunci s-au sfinþit ºi aºezat în turla bisericii cele
trei clopote, care s-au fãcut în locul acelora ridicate în timpul
primului rãzboi mondial, dintre care unul, în anul 1971, a crãpat,
ca în anul urmãtor sã fie înlocuit cu altul returnat.

Biserica ortodoxã românã se gãseºte pe strada Hunyadi. În
faþa intrãrii principale se aflã o cruce înaltã de 3 m, ridicatã „Cu
spesele vãd. Simina Derjan ºi fiul ei din Bãtania, în 14 octombrie
1873”. La 6 m, spre rãsãrit, se înalþã clãdirea bisericii. În exterior
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are o lungime de 26 m, lãþimea este de 11 m, iar înãlþimea de 10
m, cu acoperiºul de 17 m. Deasupra clãdirii, în partea dinspre
apus, se ridicã turla, înaltã de 8 m. Aºadar, crucea aºezatã deasu-
pra turlei se gãseºte la o înãlþime de 32 m.

Biserica este construitã din cãrãmidã, acoperitã cu þigle, iar turla,
cu tablã.

Accesul în interiorul bisericii se face pe trei uºi, anume: intra-
rea principalã ºi douã uºi laterale, una la sud, alta la nord. Toate
trei sînt cu cîte douã aripi, în dimensiune de 2,5×1,5 m, din lemn
de gorun. La toate cele trei uºi, peste prag, se gãseºte cîte un
antreu ºi încã cîte o uºã, tot cu douã aripi.

Intrînd prin uºa principalã, se trece printre doi piloni, care
susþin turla. Deasupra lor se gãseºte un balcon. În partea dreaptã
a pronaosului este cristelniþa, iar de-a stînga o uºã, care duce la
scara care urcã în turlã.

În naos, partea femeiascã se desparte de partea bãrbãteascã
printr-un zid înalt de 1,2 m. Atît în partea bãrbãteascã, cît ºi în
cea femeiascã a naosului sînt aºezate scaune, frumos lucrate, vop-
site în gri-închis. În mijloc, lîngã solee, este un amvon rotund, în
dreapta jeþul arhieresc, iar la stînga tronul Nãscãtoarei de Dumne-
zeu. Deasupra tronului se gãseºte icoana Maicii Domnului cu pruncul
Isus în braþe (1836).

Pe solee, la locurile obiºnuite, sînt cele douã strane. În faþa
icoanelor Domnului ºi a Maicii Sfinte stã cîte un sfeºnic din lemn,
sculptat frumos.

În altarul spaþios, mai înalt cu o treaptã decît naosul, toate
sînt aºezate dupã datina bisericilor ortodoxe.

Întreaga bisericã este pardositã cu lespezi de piatrã în diferite
culori, în mãrime de 20×20 cm.

În altar ºi naos se aflã iconostasul, capodoperã de picturã ºi
sculpturã. Este un adevãrat giuvaier, plin de strãlucirea auriturii
bogate. Ca o floare admirabilã, de jos pînã sus, plin de mãreþie ºi
împletit cu iscusinþã de neîntrecut, dã un aspect de rarã frumu-
seþe. Icoanele sînt aºezate în cinci rînduri.

Pe uºile împãrãteºti este pictatã icoana Bunei-Vestiri. De la uºile
împãrãteºti la dreapta: icoana Domnului Isus Cristos, la stînga a
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Sfintei Fecioare Maria. În colþul din dreapta este icoana Sf. Ioan
Botezãtorul, la stînga a Sf. Ier. Nicolae. În registrul doi sînt
praznicele împãrãteºti, anume: Naºterea, Botezul, Învierea, Înãlþarea
Domnului, Pogorîrea Duhului Sfînt ºi Schimbarea la faþã a Domnului.
În mijlocul acestora este icoana Sf. M. M. Gheorghe, care este
hramul bisericii.

În registrul trei, în mijloc, se gãseºte icoana Sf. Treimi. alãturi
de care, atît în dreapta, cît ºi în stînga, sînt cîte trei icoane ale sf.
proroci.

În rîndul al patrulea sînt aºezate 8 icoane ale sf. apostoli. În
registrul cinci se înalþã sf. cruce, reprezentînd Rãstignirea. Lîngã
ea, la dreapta ºi la stînga, icoana Maicii Domnului, respectiv a sf.
apostol ºi evanghelist Ioan. Mai spre margine, tot în acest rînd se
gãsesc la dreapta ºi la stînga, cîte doi apostoli.

Între icoane, peste tot, se ridicã coloane artistic lucrate. Dea-
supra fiecãrei icoane strãluceºte cîte o ornamentaþie de frunze ºi
trandafiri, sculptate în lemn, poleite cu aur. Dealtfel, toate che-
narele sînt poleite cu aur.

Iconostasul este fãcut în anul 1908, precum rezultã din in-
scripþia de sub icoana Sf. Ioan Botezãtorul, unde se pot citi
urmãtoarele: „Acest iconostas sau rãdicat în anul 1908, lucrat de
sculptorul Ioan Cotîrlã din Oraviþa, pictat de B. Delliomini, pictor
în Caransebeº”.

Dealtfel, acesta este al doilea iconostas al sfintei biserici, aºe-
zat în locul aceluia care a fost fãcut din scînduri slabe încã din
timpul construirii. În urma stricãciunilor, fãcute de carii, s-a im-
pus înlocuirea acelui prea simplu iconostas cu altul, acesta de
acum, impozant. Fostul iconostas avea doar douã rînduri de icoa-
ne vopsite pe lemn. Dintre ele s-au pãstrat urmãtoarele: Maica
Sfîntã, Sf. Ioan Botezãtorul, Naºterea Sf. Ioan Botezãtorul, Sf. Treime
cu Maica Sfîntã. Data pictãrii ºi numele pictorului acestora nu
sînt cunoscute.

Tavanul sf. biserici este fãcut din scînduri ºi trestie. Este tencu-
it ºi se sfîrºeºte într-o boltiturã sub formã de semicerc. Pe cele
trei arcade ale tavanului se gãsesc cinci fresce, anume: pe arcada
dinaintea iconostasului: Sf. Treime, pe de laturi cu cei patru evan-
gheliºti, pe arcadele din partea de nord: Învierea tînãrului din Nain
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ºi Isus la 12 ani în bisericã, iar pe cele din partea de sud: Învierea lui
Lazar ºi Isus cu femeia samariteancã.

Iconostasul, împreunã cu frescele de pe tavan, formeazã un
ansamblu captivant ºi de mare valoare artisticã.

În altar, pe semicercul din rãsãrit, sînt atîrnate pe perete
prãznicarele, 25 la numãr. 23 din ele sînt în mãrimea de 30×20
cm, lucrate în anul 1936, iar douã în mãrimea de 32×18 cm, din
anul 1880. Toate aceste icoane sînt pictate pe lemn.

Biserica este înzestratã cu 11 prapuri, lucraþi din mãtase ºi sto-
fã. În mijloc, la toate, de ambele pãrþi, sînt icoane pictate în ulei.
Doi din prapuri, în culoare neagrã, au fost dãruiþi de cãtre „Pele-
rinii din Bãtania la Sf. Mãnãstire, H. Bodrog. 1906”.

De asemenea, în zestrea bisericii se aflã toate obiectele trebu-
incioase cultului, precum ºi cãrþile necesare.

O adevãratã frumuseþe a bisericii este candelabrul din sticlã
ºlefuitã,  cu  figuri  minuþioase,  aºezate  în  formã de lumînãri,
douãsprezece la numãr ºi tot atîtea becuri.

Preoþii

Dupã cum s-a arãtat mai sus, biserica este de sinestãtãtoare
numai din anul 1868. Înainte, în biserica comunã, preoþii
cunoscînd ambele limbi, slujeau atît pentru credincioºii sîrbi, cît
ºi pentru cei români. Abia în anul 1866, aceºtia din urmã, au
ajuns sã aibã preotul lor separat în persoana lui Moise Grozescu,
care a servit pînã în anul 1889. Lui i-a revenit frumoasa sarcinã
de a construi prima bisericã românã din Bãtania.131

Pe el l-a urmat, între anii 1889–1905, nepotul sãu, tot cu acest
nume. În ultimul timp al vieþii sale, acesta a suferit mult din cau-
za unei boli incurabile.132 Aceasta a fãcut ca, în anul 1893, sã
ajungã slujitor al bisericii Simion Cornea în calitate de capelan,
ca apoi, la data de 11 ianuarie 1905, sã fie ales parohul comuni-
tãþii bisericeºti,133 pãstorind pînã la moartea sa intervenitã în anul
1932. A fost unul dintre cei mai vrednici preoþi ai acestei comu-
nitãþi. În anii de dupã primul rãzboi mondial, el n-a precupeþit
nici o ostenealã pentru a satisface trebuinþele sufleteºti ale cre-
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dincioºilor din parohiile rãmase fãrã preoþi. Încã de la început a
luptat ca parohiile rãmase în Ungaria fãrã nici o organizare sã fie
organizate într-un vicariat, dar împrejurãrile vitrege din acele vre-
muri l-au împiedicat sã se poatã bucura de înfãptuirea nobilei
misiuni pentru care a depus atîta efort.

Dupã moartea lui, comunitatea bisericeascã a rãmas vacantã
doi ani, în care timp a fost administratã de mai mulþi preoþi, care
s-au deplasat ocazional pentru sãvîrºirea sfintelor slujbe.

În anul 1934, postul de preot este completat prin alegerea
preotului Ioan Magdu, care slujeºte de atunci fãrã întrerupere.

Preotul Ioan Magdu s-a nãscut în anul 1911 în oraºul Giula.
Cursul elementar l-a fãcut la ºcoala confesionalã din oraºul sãu
natal, iar cel secundar la Giula ºi Bichiºciaba. Dupã maturitate a
urmat teologia din Arad, iar în anul 1934, Prot. Ioan Magdu este
ales preot al acestei comunitãþi. A deþinut ºi postul de consilier
administrativ-bisericesc al vicariatului, ºi a administrat comuni-
tatea  bisericeascã  ortodoxã  românã  din  Giula I. În anul 1979
i s-a acordat rangul de protopop.

ªcoala confesionalã

Pe lîngã bisericã, a existat ºi o ºcoalã, întreþinutã de comunita-
te. Primul învãþãtor a fost sîrbul Vasile Simonovici,134 bun cîntãreþ
ºi tipicar, care a instruit pe mulþi tineri în cele ale stranei. El a
deþinut acest post pînã în anul 1897, cînd a urmat Gheorghe
Popovici, care a funcþionat pînã în 1910. În anul ºcolar 1910–
1911, ºcoala a fost condusã de învãþãtorul Terenþiu Ciorogari, iar
între anii 1911–1919, de cãtre Mihail Nicoarã.135

Dupã terminarea primului rãzboi mondial, aceastã ºcoalã a
mai funcþionat cu întreruperi, pînã în anul 1939–1940,
perindîndu-se în aceastã perioadã învãþãtorii Alexandru Andron,
Aurelia Luþai ºi Zaharie Uncu.

Matricolele se pãstreazã la bisericã, registrele pentru botezaþi,
cununaþi ºi rãposaþi, care încep cu anul 1845 ºi continuã pînã în
prezent.
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Obiecte ºi cãrþi vechi

Din fondul de obiecte ºi cãrþi vechi de slujbã bisericeascã a
parohiei trebuie amintit: Antimisul, cu text slavon, sfinþit în anul
1756 de cãtre Pavel Nenadovici, fostul mitropolit de Carloviþ,
între anii 1749–1768.136 Se presupune cã el face parte din acele
puþine bunuri pe care românii ortodocºi, la despãrþire, le-au pu-
tut lua cu ei.

O altã podoabã, care este tot proprietatea acestei comunitãþi,
este un exemplar din Evanghelia mitropolitului Daniil, tipãritã în
anul 1723, avînd urmãtoarea foaie de titlu: „SF(Î/N)TÃ ªI
D(U)MNEZEIASCÃ EVANGHELIE. Cu voia prea luminatului ºi
înãlþatului D(o)mn ºi oblãduitoriu a toatã Þara Rumâneascã lo
Nicolae Alexandru Voevod Mavrocordatu. Cu bl(a/g/o/s/lo)veniia,
cu toatã cheltuiala purtãtorului pravoslaviei prea sfinþitului Kir
DANIIL, Mitropolitului a toatã Þara Rumâneascã ºi exarhu pla-
iurilor.  Acum  întracestaº  chip  tipãritã  ºi  diortositã, în scaunul
(D/o)mniei în Bucureºti.

La anul de la sp(e)seniia lumii, 1723”. Sub chenar: „De cucer-
nicul întru Preoþi Popa Stoica Iacovici”.

Cartea se gãseºte în stare foarte bunã, învelitã în catifea pe
carton.
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Placã memorialã, aºezatã la intrarea în biserica din Bãtania
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COMUNITATEA BISERICEASCÃ
DIN BICHIª

Oraºul Bichiº este aºezat la vreo 6 km de confluenþa Criºului
Alb ºi Negru.

Comunitatea bisericeascã din acest oraº face parte din pro-
topopiatul Giulei.

Oraºul este o aºezare foarte veche. Anonymus, notarul regelui
maghiar Béla,137 ne informeazã, cã, dupã aºezarea ungurilor în
Cîmpia Ungarã, aceastã regiune a ajuns în proprietatea seminþiei
lui Bora ºi Csolt,138 avînd ºi o cetãþuie, construitã din pãmînt.
Mai tîrziu îi aparþine unui Békés, descendent al familiei Csolt,139

de unde îºi are ºi numele.
Prima însemnare în legãturã cu existenþa localitãþii dateazã din

anul 1221, cînd se aminteºte cã era în posesia familiei Csolt.140

În secolul al XIV-lea, în urma unor evenimente politice, aºeza-
rea ajunge în mîna unui alt proprietar. Dupã încetarea regilor
din seminþia lui Árpád, intervenitã în anul 1301,141 între partidele
oligarhiei s-au dat lupte mari în problema alegerii noului rege.
Fiind ales Carol Robert de Anjou, pe toþi care erau împotriva lui
i-a deposedat de averile ºi bunurile lor. Stãpînul oraºului de pe
atunci, cu numele de Beke Borsa, fãcînd ºi el parte din adversarii
regelui, este pedepsit, urmînd ca regiunea sã se ia de la el ºi sã fie
trecutã în rîndul domeniilor regale, iar în anul 1382 sã fie datã
familiei Losonczy. În anul 1404, regele Sigismund (Zsigmond) o
dã, ca semn de recunoºtinþã, banului Marothy.142

Dupã stingerea familiei Maróthy, oraºul devine din nou do-
meniu regal, pentru ca apoi, în anul 1482, regele Matei sã-l predea
cetãþii Giula. Împreunã cu cetatea, localitatea Békés a fost înglo-
batã în moºia care avea menirea sã asigure viitorul fiului sãu.143

În secolul urmãtor s-au mai schimbat proprietarii aºezãrii, ca
apoi, în anul 1566, concomitent cu ocuparea de cãtre turci a ce-
tãþii Giula, sã ajungã ºi oraºul pe mîna acestora.

Sub ocupaþia turceascã se depopuleazã complet. La aceasta
au contribuit în mare mãsurã ºi trupele ocupante, care în anul
1596, dupã ce au distrus localitatea, pe locuitori i-au dus în pãrþile
Orientului, pentru a-i vinde ca sclavi.144
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Înfiinþarea comunitãþii bisericeºti

Dupã plecarea turcilor, intervenitã în anul 1695, începe reîn-
toarcerea populaþiei. Între aceºtia, pe lîngã populaþia maghiarã,
se gãsesc ºi români, iar mai tîrziu ajung pe aceste meleaguri ºi
comercianþi greci, macedoneni ºi armeni.145

De prezenþa comercianþilor greci ºi armeni, unii istorici s-au
folosit în mod greºit, afirmînd, cã aceastã comunitate a fost înte-
meiatã numai de cãtre aceºti comercianþi, care cu timpul au dis-
pãrut prin maghiarizare ori s-au „valahizat”. Iatã ce scrie în legã-
turã cu aceasta istoricul Durkó Antal în monografia localitãþii:

„Dupã ce judeþul Békés a fost eliberat de sub stãpînirea tur-
ceascã, comerþul ajunge pe mîna comercianþilor greci ºi armeni.
Aceºtia, în anul 1784, voiau sã întemeieze o comunitate biseri-
ceascã ortodoxã separatã, dar în curînd ºi-au pierdut indepen-
denþa prin faptul cã, o parte din ei, s-au maghiarizat, iar alþii s-au
valahizat. În anul 1786, comercianþii greci, aflaþi în diferite loca-
litãþi din judeþul Bichiº (Békés), au solicitat, ca autoritãþile com-
petente sã aprobe construirea unei biserici în localitatea Bichiº,
luîndu-ºi angajamentul sã asigure cheltuielile de construire. Aºa
a luat fiinþã, în anul 1787, comunitatea bisericeascã ortodoxã
din Bichiº… Biserica a fost construitã între anii 1783–1789… Cã
primii credincioºi ai acestei biserici au fost de origine greacã, sau
armeanã, atestã faptul cã, în bisericã, în altar, se gãseºte o lespe-
de de marmurã, cu o inscripþie în limba greacã, unde se menþio-
neazã cã acest altar a fost dãruit de cãtre Pap Demeter… Primele
însemnãri din matricolele parohiei dateazã din anul 1788. În aces-
tea se gãsesc urmãtoarele nume: 1788, Petru Oros, 1792: Mihály
Görög, Gheorghe Andrási, 1795: MOLDOVAN, 1796, COSTA
POPOVICI (s.n.)”.145

Prezentarea înfiinþãrii acestei comunitãþi în felul acesta este cu
totul eronatã. Data înfiinþãrii este cea arãtatã de cãtre Durkó Antal,
adicã, pe la sfîrºitul secolului al XVIII-lea. Este adevãrat cã biserica
s-a construit între anii 1783–1789,147 dar fãrã turlã. Turla s-a
construit în anul 1791, biserica fiind tîrnositã, împreunã cu
clopotele din turla bisericii, în acel an de cãtre Pavel
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Avacumovici,148 episcopul Aradului149 (1786–1815). Este în
schimb eronatã afirmaþia cã comunitatea a fost întemeiatã numai
de greci ºi armeni, fãrã sã se aminteascã de românii care deja erau
în localitate. Aceasta rezultã din urmãtoarele:

Cu prilejul depistãrii valorilor bisericeºti, care urmeazã sã fie
aºezate în muzeul vicariatului, s-a gãsit la comunitatea din Chi-
tighaz o evanghelie a mitropolitul Daniil, din 1723, iar la biserica
din Bichiº un triod de la mitropolitul Neofit, din 1747. Ambele
cãrþi au fost dãruite „pe seama bisericii din oraºul Bichiº de cãtre
jupînul  Tãmaº”.  Evanghelia în 1788, iar Triodul în anul 1790,
precum reiese aceasta din însemnãrile fãcute pe fiecare carte, în
limba românã, de cãtre primul preot al comunitãþii despre care
ºtim, Mihai Ghiba (1788–1809)150 care purta titlul de „preot-
paroh al grecilor ºi rumânilor” de aici.

Întrucît în acel timp, deci încã înainte de a se termina constru-
irea bisericii, cînd poate sfintele slujbe se þineau la vreo casã par-
ticularã, deoarece comunitatea bisericeascã deja era înfiinþatã din
1786, nu erau în oraº români, nu se poate înþelege, de ce oare ar
fi avut nevoie o comunitate bisericeascã „greceascã ºi armeanã”,
în anul 1788, de o evanghelie, iar în 1790 de un triod în limba
românã ºi de ce oare preotul Mihai Ghiba se numeºte „parohul
grecilor ºi rumânilor”? Ei au fost acolo, au fost printre
întemeietorii parohiei, dar nu se face amintire despre ei, probabil
pentru simplul motiv: ei erau „numai iobagi ºi servitori”. Dealtfel,
despre aceasta ne încredinþeazã chiar numitul istoric prin evocarea
numelor care se gãsesc înregistrate în matricolele parohiei, încã
din ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea, deci din timpul în
care s-a închegat comunitatea bisericeascã ºi s-a clãdit biserica, ca
de exemplu: Petru Oros, Petru Moldovan ºi Costa Popovici, care
aici, din întîmplare, nu sînt nume greceºti sau armene.

Din cele prezentate rezultã cu certitudine cã aceastã comu-
nitate bisericeascã a fost întemeiatã de cãtre locuitorii greci ºi
armeni împreunã cu românii de aici, dornici de a-ºi avea ºi ei
locaº de închinare, pe care l-au ridicat din contribuþiile lor bene-
vole. Dintre românii contribuitori sînt vrednici a fi amintiþi: Mi-
hai Ghiba, primul preot cunoscut al bisericii, ºi Pavel Pop îm-
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preunã cu soþia sa Sofia Gyuricza,151 iar dintre greci trebuie sã-l
amintim pe Dimitrie Papagheorghiu, pe a cãrui cheltuialã s-a ri-
dicat sf. pristol, precum rezultã aceasta din inscripþia greacã de
pe lespedele de marmurã, aºezatã sub pristol.152

În lucrarea numitului istoric se menþioneazã cã credincioºii
greci ºi armeni, cu timpul, au dispãrut, „s-au valahizat”. Oare
cum s-a putut petrece acest proces dacã elementul românesc lip-
sea cu desãvîrºire din localitate? Dispariþia credincioºilor greci ºi
armeni s-a petrecut cu totul altfel. Ei, pe parcurs, au pãrãsit
localitatea, fie prin emigrare, fie cã s-au stabilit în alte aºezãri mai
mari, contopindu-se prin cãsãtorii mixte cu populaþia maghiarã,
precum s-a întîmplat aceasta cu ei ºi în alte pãrti,153 dar nicidecum
prin valahizare.

Biserica ortodoxã româneascã din Bichiº, cu hramul Naºte-rea
Nãscãtoarei de Dumnezeu, se gãseºte pe strada Kossuth, în mijlocul
unui parc îngrijit frumos.

Este construitã în stil baroc,154 din cãrãmidã tencuitã. La înce-
put a fost acoperitã cu ºindrilã, care mult mai tîrziu a fost înlocu-
itã la turlã cu tablã, iar la corpul clãdirii cu þigle.

Are o lungime de 24 m, lãþimea e de 8 m, înãlþimea cu acope-
riºul de 14 m, iar turla de 8 m. Deci crucea este aºezatã la o
înãlþime de 22 m.

Intrarea în bisericã se face prin uºa principalã, ºi pe o uºã în
partea de sud a bisericii. În partea stîngã de la intrarea principalã
se gãseºte crucea, ridicatã, pe mormîntul primului preot al co-
munitãþii, Mihai Ghiba, de cãtre fiica acestuia, Helena Ghiba, în
amintirea tatãlui ei, decedat la data de 4 decembrie 1809.155

Intrînd în bisericã, printre pilonii pe care este construitã turla,
nu avem cuvinte sã redãm frumuseþea ºi bogãþia artisticã în care
strãluceºte acest locaº de închinare. Frescele ºi icoanele cu inscripþii
greceºti de la sfîrºitul secolului al XVIII-lea, sculptura minuþioasã,
bogãþia auriturii, trãsãturile bizantine ale figurilor, curãþenia exem-
plarã, asigurã un loc de frunte acestui locaº de închinare între
bisericile aparþinãtoare vicariatului.

În bisericã, în naos, care este împãrþit în parte bãrbãteascã ºi
femeiascã pe lîngã pereþi, sînt aºezate scaune sculptate ºi vopsite
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în culoare gri. Între altar ºi naos se ridicã iconostasul, pe care cu
atîta mãiestrie se împleteºte pictura ºi sculptura într-o adevãratã
capodoperã. Pe pereþii din nemijlocita apropiere a iconostasului
se gãsesc cele douã strane. Lîngã strana din dreapta este aºezat
jeþul arhieresc, lucrat cu o admirabilã migalã, vopsit în alb ºi îm-
podobit cu motive aurite.

Icoanele pe iconostas sînt plasate pe uºile împãrãteºti, Buna-
Vestire, pe uºa dinspre miazãnoapte Sf. M. ªtefan, iar pe cea din-
spre sud Sf. Arh. Mihail.

De la uºile împãrãteºti la dreapta, icoana Mîntuitorului, iar la
stînga cea a Maicii Domnului.

Deasupra icoanei Domnului e icoana lui Mihail, dedesubt a lui
Daniil, iar la Maica Domnului, deasupra, a lui Anania, dedesubt a
lui Asarie. În rînd cu cele de deasupra icoanei Domnului ºi a Maicii
Domnului, în colþul drept e icoana Naºterii Domnului, în cel stîng
Naºterea Nãscãtoarei de Dumnezeu, iar în mijloc Cina cea de Tainã.

Pe partea de sus a iconostasului, în mijloc se gãseºte Rãstig-
nirea, la picioarele cãreia, în partea dreaptã, e icoana Sf. Apostol ºi
Evanghelist loan, iar la stînga Maica Sfîntã.

În rînd cu sf. cruce, atît la dreapta, cît ºi la stînga, sînt aºezate –
în douã coloane – cîte trei rînduri, deci în ambele pãrþi cîte ºase,
icoanele sf. apostoli. În aceeaºi aºezare se gãsesc, în partea de nord
ºi sud, lîngã sf. apostoli, 12 icoane ale sf. proroci.

În sf. altar, sf. pristol este puþin mai ridicat. Sub el sînt aºezate
lespedele de marmurã, dãruite de credinciosul Dimitriu
Papagheorghiu, în anul 1788. Pe sf. pristol se gãseºte o cruce
portativã din argint, în interiorul cãreia, sub sticlã, este sculptatã
în lemn Rãstignirea. Crucea a fost dãruitã, în anul 1811, de cãtre
credinciosul Nicolae Raþiu.

Proscomidierul este format în adîncitura peretelui din partea
de nord a pristolului, avînd o frescã splendidã, reprezentînd pe
Mîntuitorul, cu un potir la inimã. Fresca dateazã din anul 1791.

Pe peretele dinspre rãsãrit sînt aºezate prãznicarele, care s-au
pictat odatã cu biserica. Sînt lucrate în ulei de lemn.

Pe tavan vedem patru fresce foarte reuºite. În sf. altar: Înãlþarea
Domnului, în faþa iconostasului: Sf. Treime, în mijlocul bisericii,
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deasupra analoghionului: Schimbarea la Faþã, iar în partea femeilor:
Sf. Fecioarã cu pruncul Isus în braþe. Aceasta din urmã are ºi data
pictãrii: anul 1791. Se poate presupune cã aceastã datã se referã
la toate frescele, deoarece stilul picturii, trãsãturile figurilor sînt
aceleaºi la toate.

Pe pereþii laterali ai bisericii sînt aºezate, în dimensiunea de
1,20×0,80 m, icoana Sf. Treimi cu cei 12 apostoli, foarte veche, ºi a
Punerii în mormînt a Domnului nostru Isus Cristos, din anul 1786,
avînd însemnat, cu caractere chirilice, ºi numele pictorului: „Prin
mine, preotul Ioan mon”.

Toatã biserica este pardositã cu plãci de beton de 20×20 cm.
Preoþii care au slujit la aceastã comunitate bisericeascã ne sînt

cunoscuþi încã de la înfiinþarea parohiei ºi pînã azi.156 Primul
preot al comunitãþii a fost Mihai Ghiba. El a organizat credincioºii
ortodocºi români ºi greci din acest oraº în comunitate bisericeas-
cã. Lui i-a revenit mãreaþa îndatorire de a clãdi locaºul de închi-
nare din contribuþia enoriaºilor, în fruntea cãrora se gãseºte el
însuºi. A pãstorit între anii 1788–1809.

Au urmat: Mihai Ardelean (1809–1840), Simion Popovici
(1840–1884) Teodor ªerban (1885–1894), Alexie Popovici (1895–
1920), acesta, în anul 1920, a plecat în România.

Între anii 1920–1927, parohia este vacantã. În anul 1927 este
ales preot Petru Miºcutia, care pãstoreºte pînã în anul 1931, ur-
meazã ªtefan Cordoº între anii 1931–1959.

În prezent, preotul comunitãþii bisericeºti din Bichiº este Du-
mitru Ciumpila. Numitul preot s-a nãscut în comuna Chitighaz
în anul 1914. ªcoala elementarã a fãcut-o în satul sãu natal, iar
cea secundarã în oraºul Bichiºciaba. Dupã maturitate urmeazã
teologia la Academia Teologicã din Oradea. În anul 1939 este
hirotosit preot al parohiei din Mezõpeterd, unde pãstoreºte pînã
în anul 1960, cînd este ales la comunitatea bisericeascã din acest
oraº.
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ªcoala confesionalã

A trebuit sã existe de cînd a luat fiinþã comunitatea biseri-
ceascã. Aceasta rezultã din socotelile epitropiei din anul 1794,
unde se aminteºte de „Plata dascãlului”.157

Dintre învãþãtorii care au funcþionat la aceastã ºcoalã ne sînt
cunoscuþi abia cîþiva: Florian Popovici (1854–1901), Nicolae
Costa (1901–1912), Nicolae Cioropariu (1913–1920) ºi Gheor-
ghe Botteu (1926–1929).158 De la aceastã datã, ºcoala n-a mai
funcþionat.

Casa parohialã a fost construitã în imediata vecinãtate a bise-
ricii. În urma sistematizãrii oraºului a fost expropriatã de cãtre
oraº, asigurîndu-se cu drept de proprietate un apartament în blo-
cul din strada Kossuth nr. 1.

Comunitatea bisericeascã posedã un cimitir bine îngrijit. La
oficiul parohial se pãstreazã matricolele, care încep cu anul 1788.

Cãrþi vechi de slujbã bisericeascã

La aceastã bisericã, cea mai veche carte este Liturghierul lui
Antim Ivireanul, din anul 1713, avînd urmãtoarea foaie de titlu:
„D(u)mnezeeºtile ºi sf(i)ntele LITURGII. A celor dintru sf(i)nti
Pãrinþilor noºtri a lui Ioan Zlatoust, a lui Vasiliie cel Mare, ºi
Prejdeaºtenii, acum întîi Tipãrite. Întru al 25. de ani a înãlþatei
Domnii aprea Luminatului oblãduitoriu a toatã Þara
Rumâneascã, Ioan Constantin B: Basarab Voevod. Cu toatã cheltuiala
prea sfinþitului Mitropolit al Uggrovlahiei, Kir ANTIM IVIREANUL.
În sf(î)nta Mitropolie a Târgoviºtii. La anul dela Hs. 1713. De
Gheorghie Radovici”.

Cartea s-a pãstrat în întregime. Este legatã în piele pe tablã de
carton. Pe hîrtia liminarã de la începutul cãrþii se pot citi urmã-
toarele: „Aceastã sf(î)ntã Liturghie iaste a sf(i)ntei biserici. Scrisam
eu preotul Arghelean Mihail cînd am venit în Bichiº la anu 1809
decemvrie în 6 zile, nãscutu eu din Kitighaz”.

Din seria tipãriturilor mitropolitului Neofit, aceastã bisericã
pãstreazã un exemplar din Triodul din 1747.159 Este legat în piele
pe carton.
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Cartea are o deosebitã importantã prin faptul cã în ea, înce-
pînd cu f. 1 ºi în continuare, se gãseºte o însemnare care este
totodatã un argument puternic care pune în adevãratã luminã
pãrerea greºitã a acelora care exclud prezenþa credincioºilor ro-
mâni la înfiinþarea acestei comunitãþi, afirmînd cã ea a fost
întemeiatã numai de cãtre greci ºi armeni: „Aceastã carte anume
Triod lau cumpãrat jupunul Tãmaº Cãturan din satul Berind160

ºi lau dat de pomanã pre sama Sf(i)ntii Besereci din oraºul Bichiº,
carele este hramul Naºtere Prea Sf(i)ntei Nãscãtoarei de D(u/m/
ne)zãu ºi pururea feciorarã Marie. 1790 Noevrie 4 zile. Prin
îndemnare. Aceastã carte anume Triod au dat miluºtenie jupunul
Manool Dima. D. M. preotului Mihail Ghiba. Mihail preot paroh
al grecilor ºi rumânilor fiind au semnat”.

Acest Triod, încã în anul cînd a ieºit de sub tipar, ajunge la
comunitatea bisericeascã din Chitighaz, precum rezultã aceasta
din însemnarea care se gãseºte pe f. 8 ºi în continuare, conþinînd
urmãtoarele: „Aceastã sf(î)ntã carte o au lãsat anume junerele lui
Bolcaº acum Macovei cu limbã de moarte cu 40 florinþi. ªi sau
lãsat în mânãle lui popa Petru din Kitihaz. Sã se ºtie foarte bine
dat de junerele nenichii lui Bolcaº. Anume Macovei ºi o dat lui
Popa Petru cu 20 de florinþi pã ratã. ªi sã fie de pomenire pe
veciie. Amin. Pomelnic pentru pãcatele lor Macovei, Dumitru,
Marcul, Pavel, Anuþa, Toader, Meriie, Gafton, Mãriie, Ignat, Flore,
Catiþa, Petca ºi pomeneºti. Pisam Msþa Se(p)temvrie 21 de zile
1747. ªi poruncesc eu Macovei sã nu cumva îndrãzneascã cineva
sã ia carte aceasta dela Petru sau dela pruncii lui sau so vînzã în
bani, sã fie blãstãmat ºi afurisit de 318 sf(i)nþ pãrinþi. Cela ce va
são ºil ia sã naibã parte cu D(U)mnezeu, nici sãl ierte
D(U)mnezeu, sau cine o va risipi ºi sãisã verse maþele aceluia.
Bl(a)gosloveniie de la preot sau dela… (indescifrabil)”.

Însemnarea citatã atestã cã Triodul deja în anul 1747 era la
preotul Petru din Chitighaz. Probabil de aici a fost cumpãrat, în
anul 1790, de jupînul Tãmaº Cãturan pentru comunitatea din
Bichiº, pentru a se întrebuinþa la satisfacerea nevoilor sufleteºti
ale credincioºilor români din oraº.

Din tipãriturile de la Blaj, la aceastã bisericã se gãseºte un



65

„PENTICOSTARION acum întâiu aºezat ºi tipãrit, dupã rânduia-
la Bisericii rãsãritului. Supt stãpânirea prea înãlþatei împãrãteasei
Râmleanilor Prinþeasei Ardealului. Iproci. Doamnei, Doamnei
Mariei Teresii. Cu bl(a)gosloveniia celor mai mari. Tipãrit în Blaj
Tipografiia Mãnãstirii Bunei Vestiri. Anii de la Hs. 1768”.161

Cartea s-a pãstrat în stare bunã, fiind învelitã în piele pe tablã
de lemn.

În carte, pe hîrtia liminarã de la început, se gãseºte urmãtoa-
rea însemnare: „Aceastã carte anume Penticostarion în limba
rumâneascã lau cumpãrat pe sama bisearicii din oraºul Bikiº dela
Simion Pantea din Blaj, cu 16 f(lorinþi) ºi eam dat capãrã (avans,
n.n.) 2 zloþi. În Arad avgust 19 zile 1793”.

Biserica posedã ºi un „STRASTNIC, care cuprinde în sine sluj-
ba sfintelor Patimi ºi a învierii D(o)mnului. Hs. Acum a doao
oarã tipãrit supt stãpînirea prea Înãlþatei Chesaro Crãiasei Mariei
Teresii. Cu bl(a)gosloveniia celor mai mari. În sf(î)nta Mitropo-
lie a Blajului. Cu tipariul ºi cheltuielile fundaþii Bunei Vestiri. Anii
de la Hs. 1773”.

Din cunoscutele Minee, tipãrite în anii 1804–1805 la Buda, în
12 volume, la aceastã bisericã se gãseºte întreaga serie, apãrutã cu
binecuvîntarea Mitropolitului Stratimirovici al Carloviþului, avînd
urmãtoarea foaie de titlu: „MINEIUL, luna lui (se indicã luna
respectivã, n.n.) Carele mai întâiu sau fost tipãrit, tãlmãcit prin
nevoinþa Preasfinþitului Episcop a Râmnicului Pilaret. Iarã acum
adoaoarã dupã Izvodul cel adevãrat al Mineiului celui Mare, dat
la tipariu în zilele Prea-Înãlþatului împãrat al Românilor ºi
Apostolicescului Craiu Francisc al Doilea. Cu blagosloveniia
Exþelenþii sale Preasfinþitului Domn ªTEFAN STRATIMIROVICI
Arhi-Episcopul ºi Mitropolitul Besearecii Rãsãritului din Carloveþ,
În Buda. Sau tipãrit în Crãiasca Tipografie a Universitãþii din Pesta
la anul de la Hs. 1804 (respectiv 1805)”.

Fiecare exemplar a fost dãruit de cître un credincios, menþi-
onîndu-se pe reversul hîrtiei albe de la începutul cãrþii, prin apli-
carea aceluiaºi text, numele donatorului. Iatã una din însemnãri:
„Aceastã sf(î)ntã carte anume luna lui Ianuarie au cumpãrat Gagea
Gavril din oraºul Bichiº, ºi au dat pe pomanã pe sama sf(i)ntii
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biserici din oraºul Bichiº, a cãruia este hramul Naºterii Nãscãtorii
de Dumnezeu ºi pururea Feciorii Marii, sã fiie de pomanã lui ºi
soþului ºi tot neamul lui sãu strãmoºesc prin îndemnarea preo-
tului Mihail Ghiba paroh Bichiºului ºi locuitori înpreaunete
filialisului 1807. iunie 30 de zile. Mihail Ghiba, parohul Bichiºu-
lui”.

Cãrþile sînt legate în piele pe carton ºi s-au pãstrat în stare
bunã.

Pe lîngã cãrþile româneºti, biserica posedã ºi cãrþi de slujbã în
limba greacã. Dintre acestea, trebuie amintite: OROLO-
GHIONUL MEGA, tipãrit la Atena în anul 1769, precum ºi PSAL-
TIREA, tot de la Atena, din anul 1777.

Odoare ºi obiecte liturgice

Biserica ortodoxã românã din Bichiº este foarte bogatã în
odoare, între care locul de frunte îl ocupã icoanele admirabile, ce
dateazã din secolul al XVIII-lea. Dintre ele trebuie amintite ur-
mãtoarele: Punerea în mormînt a Domnului, vopsit în ulei pe pînzã,
în mãrimea de 100×60 cm. Pictorul icoanei, precum rezultã aceasta
din semnãtura de pe partea de jos, este „preotul Ioan mon”.
Dateazã din anul 1786.

Icoanele Mîntuitorului ºi a Maicii Sfinte, ambele în ulei pe lemn,
de 60×55 cm. Douã icoane a Sf. Treimi, lucrate în ulei pe pînzã,
de 120×80 cm. La fel de preþioase sînt ºi prãznicarele, lucrate în
ulei pe lemn. Toate aceste icoane – dupã constatarea specialiºtilor
– îºi au originea în secolul al XVIII-lea, unele din ele, cum e Punerea
în mormînt, au o vechime mai mare decît biserica.

Dintre obiectele de cult se semnaleazã sf. Cruce cu postament,
care este aºezat în faþa chivotului. Este lucratã din argint. În in-
teriorul ei – sub sticlã – este sculptatã Rãstignirea. Pe partea de
jos a postamentului este gravat numele donatorului, care este
Nicolae Raþiu. Dãruirea s-a fãcut în anul 1811.
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Iconostasul bisericii din Bichiº
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COMUNITATEA BISERICEASCÃ
DIN BICHIªCIABA

Oraºul Bichiºciaba este situat pe calea feratã Curtici–Budapes-
ta, la o distantã de 20 km de la frontiera dintre Ungaria ºi Româ-
nia.

În schema organizatoricã a vicariatului face parte din proto-
popiatul Giula.

Oraºul Bichiºciaba este o aºezare foarte veche. În diplomele
vechi se gãseºte sub diferite denumiri, ca: Chaba, Choba, Csoba,
Chiaba, Chijaba, Tot-Csaba, iar în zilele noastre Békéscsaba.162

În orice caz, denumirea o are dupã numele unui moºier cu acest
nume.

În legãturã cu vechimea aºezãrii se poate afirma cã ea a existat
deja în timpul românilor.163 Despre aceasta ne încredinþeazã nu-
mãrul mare al monedelor din timpul lui Traian, Antoniu ºi Con-
stantin, aflate aici.164

Timpul formãrii localitãþii, în lipsã de documente, nu se poate
stabili cu precizie. Fapt real este cã deja în secolul al XIII-lea a
fost locuitã. Aceasta rezultã din Registrul orãdean, în care se
aminteºte cã, în anul 1235, a fost o aºezare formatã,165 avînd
probabil ºi preot. Dupã ªematismul episcopiei din Oradea, din
anul 1332, sînt date sigure cã oraºul avea un preot cu numele
Pavel, care era obligat sã plãteascã o contribuþie papalã în valoare
de 6 galbeni.166

În anul 1350, aºezarea ajunge în posesia familiei Ábra-
hámffy167 din Gerla.168

În secolul al XV-lea apare ca sat169 care cunoaºte o dezvoltare
fericitã ºi în secolul urmãtor. Aceastã dezvoltare a fost opritã, în
anul 1566, cînd – împreunã cu cetatea Giulei, de la care se gãseº-
te la o distanþã de 13 km – ajunge sub ocupaþia turceascã.170

În urma mai multor greutãþi care s-au abãtut asupra aºezãrii,
majoritatea locuitorilor pãrãsesc localitatea, rãmînînd aici abia
cîteva familii.171

Dupã ieºirea turcilor în anul 1695, primele date le avem din
recensãmîntul din 1716, în care este amintit cu 22 familii, ca nu-
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mãrul acestora, pînã în anul 1719, sã creascã la 46 familii (cca.
230 locuitori).

La ridicarea numãrului locuitorilor aºezãrii a contribuit perse-
cutarea slovacilor de religie evanghelicã din Slovacia, care s-au
colonizat dinaintea persecuþiilor pe aceste meleaguri, cu pãmînt
fertil ºi pãºune potrivitã pentru creºterea vitelor.172

Numãrul locuitorilor creºte în mod foarte rapid ºi în urma
colonizãrii, fãcutã de cãtre baronul Ioan Harruckern în anul 1722.
Contele a primit de la împãrat aceastã regiune ca „mixtadonatio”,
în semn de recunoºtinþã pentru meritele sale cîºtigate prin asigu-
rarea aprovizionãrii armatei în timpul scoaterii turcilor de cãtre
Eugen de Savoya. Dar regiunea era pãrãsitã aproape în întregi-
me. Pentru a se asigura braþe de muncã, este nevoit sã aducã
lucrãtori din diferite pãrþi ale þãrii, asigurîndu-le libertatea reli-
gioasã ºi dreptul de a se aºeza. Cei colonizaþi erau de diferite
naþionalitãþi ºi religie. Pentru a elimina orice motiv de neînþele-
gere între ei, moºierul îi separã ºi îi aºeazã dupã naþionalitate ºi
religie.173 În urma acestor mãsuri, localitatea începe sã înfloreas-
cã, încît, în anul 1745, numãrul locuitorilor sã fie de 2740,174 iar
dupã recensãmîntul din 1773, sã se cifreze la 6055 suflete.175 Rit-
mul de populare aratã o tendinþã mereu crescîndã, mai ales în
secolul al XIX-lea, cînd numãrul locuitorilor atinge cifra de peste
34.000 de suflete.176

Înfiinþarea comunitãþii bisericeºti

Comunitatea bisericeascã ortodoxã românã se înfiinþeazã în
anul 1820, cu 620 de suflete.177 Dar cu mult mai înainte de aceastã
datã se gãsesc credincioºi români, bulgari ºi puþini greci în acest
oraº.

Grecii stabiliþi aici fac parte din acei macedo-valahi, care,
refugiindu-se dinaintea turcilor, se stabilesc ºi în localitãþile mai
mari din acest judeþ. Ei se ocupau cu comerþul. Fiind puþini la
numãr, nu s-au putut organiza în parohie. Aceasta s-a putut în-
fãptui numai împreunã cu românii ºi bulgarii aflaþi deja aici.

Despre prezenþa românilor în acest oraº avem date încã din
anul 1744.178 Precum s-a arãtat mai sus, în anul 1720–23 s-a fãcut
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prin Ioan Harruckern marea colonizare a judeþului pãrãsit.179 În-
tre coloniºti erau ºi mulþi români, care în prealabil s-au aºezat în
localitãþile Giula, Chitighaz, Micherechi, etc. Unii dintre aceºtia,
prin cãsãtorie, sau pentru asigurarea existenþei, ajung sã se stabi-
leascã în acest oraº. Dar stabilirea în masã mai mare a românilor
aici a avut loc în primele douã decenii ale secolului al XIX-lea,
cînd în urma foametei din unele pãrþi ale Ardealului, dar în mod
special în judeþul Arad, foarte mulþi români s-au stabilit în aceas-
tã localitate în plinã dezvoltare.

Atît românii aºezaþi aici mai de demult, cît ºi cei noiveniþi,
precum ºi bulgarii ºi grecii þineau la tezaurul scump al credinþei
strãmoºeºti. Neavînd locaº de închinare, se adunau la case parti-
culare, unde se sãvîrºeau ºi sf. slujbe, pînã la construirea bisericii,
în anul 1837,180 pînã în anul 1820, credincioºii aparþineau
parohiei din Bichiº,181 respectiv celei din Chitighaz.182

Anul 1820 este piatrã de hotar în viata credincioºilor de aici. Ei
hotãrãsc înfiinþarea unei comunitãþi ºi construirea unei biserici,
dar, în lipsã de resurse materiale, edificarea bisericii mereu a suferit
întîrziere. În sfîrºit, în timpul pãstoririi celui de-al treilea preot,
Nicolae Oºorhan (1835–1876)183, printr-un efort fãrã margini al
acestuia ºi al epitropului ªtefan Ficiovici, se realizeazã dorinþa
arzãtoare a credincioºilor de a-ºi edifica locaº de închinare.
Numiþii, dupã ce obþin aprobarea guvernului de a putea face
colectã, cutreierã toatã þara, cerînd ajutor atît de la biserici, de
multe ori ºi de alte confesiuni, precum ºi de la credincioºii orto-
docºi din localitate ºi din alte comunitãþi, în vederea împlinirii
scopului mãreþ.184 Din dãruirile credincioºilor din localitate ºi
sprijinul primit de peste tot, în anul 1837, se construieºte biserica
din cãrãmidã, fiind acoperitã atît turla, cît ºi edificiul cu ºindri-
lã.185

Tîrnosirea locaºului de închinare, cu hramul Sf. Ierarh Nico-lae,
a fost sãvîrºitã de cãtre Gherasim Raþiu,186 episcopul Aradului
(1835–1850).187

Între timp, bunii credincioºi au cãutat ºi împodobirea sf. bi-
serici cu diferite obiecte de cult, ornate preoþeºti ºi acoperitoare.
Dintre aceºtia meritã sã fie amintiþi: Moise Gurzãu, care dãruieº-
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te obiecte de cult în valoare de 100 florini, soþia lui Moroti Ioan,
cu un rînd de ornate preoþeºti, iar Andrei Bogdanov, împreunã
cu mai mulþi credincioºi bulgari aºezaþi aici ºi care aparþin acestei
comunitãþi, îmbogãþesc biserica cu un rînd de ornate preoþeºti,
o cãdelniþã ºi un candelabru.188

În anul 1878 se face o reînnoire generalã a exteriorului biseri-
cii, se schimbã ºindrila. Turla se înveleºte cu tablã, iar edificiul se
acoperã cu þiglã. Biserica reînnoitã a fost sfinþitã de cãtre episco-
pul Ioan Meþianu al Aradului189 (1875–1899)190, însoþit fiind de
protopopul Petru Chirilescu din Chiºineu-Criº.

De atunci încoace s-au mai fãcut unele reparaþii mai mici, ca
în anul 1977 sã se execute o reînnoire de mai mare amploare. Cu
acest prilej a fost schimbatã în întregime tabla de pe turla biseri-
cii, iar la pereþii laterali ai edificiului s-a aplicat o renovare gene-
ralã atît în exterior, cît ºi în interior. Tot atunci s-a vopsit interio-
rul locaºului de închinare.

Biserica ortodoxã românã din acest oraº se gãseºte pe strada
Bartók nr. 53. Are o lungime de 21 m, lãþimea e de 9 m, iar înãl-
þimea de 7 m. Crucea de pe turlã este aºezatã la 22 m. Edificiul
construit din cãrãmidã ºi tencuialã este vopsitã în culoare galbe-
nã.

Intrarea în bisericã se face pe douã uºi. Una la sud, în partea
bãrbaþilor, iar alta la vest, care, dealtfel, este intrarea principalã.
Intrînd prin aceasta din urmã, se trece printre doi piloni, care þin
toatã turla. Deasupra acestor piloni este un balcon.

Pereþii interiorului, pînã la înãlþimea geamurilor, – cîte patru
de ambele pãrþi –, sînt vopsiþi în galben, iar de aici în sus, precum
ºi tavanul, care are formã de semicerc, în albastru-deschis.

Interiorul este împodobit cu cîteva fresce reuºite. Pe tavan,
deasupra analoghionului, Mîntuitorul, iar pe pereþii laterali, în
partea de sud: Naºterea Domnului, Isus cu femeia samariteancã la
fîntîna lui Iacob ºi Botezul Domnului. În partea de nord: Învierea,
Rãstignirea ºi Rugãciunea Domnului în grãdina Ghetsimani, sub
balcoane, Învierea tînãrului din Nain, Judecata din urmã ºi Potolirea
mãrii. Este regretabil cã, din cauza igrasiei ºi a umiditãþii, frescele
de pe pereþi se deterioreazã în mod foarte vertiginos. Pe lîngã
pereþi sînt aºezate scaune, lucrate frumos, vopsite în gri-închis.
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Naosul, printr-un rînd de scaune, este împãrþit în parte bãr-
bãteascã ºi femeiascã. Este împodobit cu 10 prapuri noi, dãruiþi
de cãtre credincioºi.

Solea este mai ridicatã. Aici, în partea dinspre sud, este aºezat
jetul arhieresc, precum ºi cele douã strane lucrate frumos.

Între altar ºi naos se ridicã admirabilul iconostas, în care pic-
tura, auritura ºi sculptura se împletesc cu o splendidã mãiestrie.

Acest iconostas a fost adus, în anul 1913, de la biserica din
ªiclãu,191 unde atunci s-a construit unul nou. Iconostasul vechi
avea deja cca. peste 100 de ani.192 Primindu-se de la aceastã bise-
ricã iconostasul în mod gratuit, s-a instalat la acest locaº de în-
chinare, în locul primului iconostas modest de tot, iar în ziua de
7 septembrie 1913 a fost sfinþit. Icoanele sînt aºezate pe uºile
împãrãteºti: Buna-Vestire, pe cea dinspre sud: Sf. M. ªtefan, dea-
supra Botezul Domnului, iar pe cea dinspre nord: Sf. Arh. Mihail,
deasupra Izgonirea din rai. De la uºile împãrãteºti la dreapta
Mîntuitorul, iar la stînga Maica Sfîntã cu pruncul Isus în braþe.
Deasupra uºilor împãrãteºti: Cina cea de Tainã.

În primul registru: în mijloc este Sf. Treime, iar atît la dreapta,
cît ºi la stînga, cîte ºase apostoli. În rîndul al doilea, în mijloc, Jertfa
lui Avraam ºi cîte ºase proroci la stînga ºi la dreapta.

Deasupra sf. cruce, cu Sf. Fecioarã la stînga, iar la dreapta Sf. Ev.
Ioan.

În faþa icoanei Mîntuitorului ºi a Maicii Sfinte se gãseºte cîte un
sfeºnic sculptat de o rarã frumuseþe.

Biserica este împodobitã cu douã candelabre din sticlã ºlefu-
itã ºi unul din metal.

În altar se pãstreazã 22 prãznicare, vopsite în ulei pe tinichea,
precum ºi icoanele ovale ale sf. apostoli în ulei pe lemn. Aceste din
urmã au împodobit vechiul ºi modestul iconostas, pe care l-a
avut biserica înainte de anul 1913.
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Preoþii193

Precum s-a arãtat mai sus, aceastã comunitate bisericeascã a
luat fiinþã în anul 1820. Neavînd bisericã numai în anul 1837,
pînã la aceastã datã, sfintele slujbe se sãvîrºeau la case particu-
lare, la început sub conducerea preotului din Bichiº, mai tîrziu a
celor din Chitighaz, apoi sub purtarea de grijã a primului preot
Andrei Maki, care a pãstorit pînã în 1831. Pe el l-a urmat, între
anii 1831–1835, Ioan Petrovici. Între anii 1835–1876 pãstoreºte
vrednicul Nicolae Oºorhan, de numele cãruia se leagã construi-
rea bisericii din acest oraº. Dupã moartea lui, îl gãsim pe Dimi-
trie Ghica (1876–1886), dupã care a urmat Victor Popovici (1886–
1918), apoi, între anii 1918–1920, Caius Turic. Dupã plecarea
numitului, parohia a rãmas vacantã pînã în anul 1929. În acest
timp, sfintele slujbe s-au sãvîrºit de acei puþini preoþi care, ocazi-
onal ºi foarte rar, se deplasau pentru satisfacerea nevoilor sufle-
teºti ale credincioºilor.

În anul 1929, postul de preot a fost ocupat de Gheorghe
Botteu care a slujit la aceastã bisericã pînã la moartea sa, care s-a
întîmplat în anul 1971.

Între anii 1971–1974, parohia a fost administratã de cãtre Te-
odor Rocsin din Otlaca-Pustã, ca apoi, în anul 1975, sã fie ales
Gheorghe Békési, care este ºi actualmente preotul acestei comu-
nitãþi.

Numitul s-a nãscut în oraºul Giula, în anul 1911. Studiile ele-
mentare ºi secundare le-a fãcut la Budapesta, dupã care urmeazã
teologia la Arad. În anul 1937 este hirotonisit pentru parohia
din Sãcal, pe care o pãstoreºte pînã în anul 1941, cînd devine
preot militar. În anul 1947 i se încredinþeazã comunitatea
bisericeascã din Aletea194, devenitã parohie în anul 1934.195 De
aici ajunge, în anul 1975, preot la Bichiºciaba.

ªcoala confesionalã

ªi-a deschis porþile în anul 1837,196 deci odatã cu sfinþirea bi-
sericii. Înfiinþarea este tot meritul vrednicului preot Nicolae
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Oºorhan. A fost construitã din banii credincioºilor, din material
uzat. În urma acestui fapt s-a deteriorat în aºa mãsurã, încît a
devenit necorespunzãtoare, urmînd ca, în anul 1889, sã fie de-
molatã, hotãrîndu-se construirea – în locul acesteia – a unei clãdiri
mai rezistente.197 Suma proiectatã pentru acoperirea cheltuieli-
lor de construire nu s-a adunat nici în decursul unui an. În ase-
menea împrejurãri, conducerea comunitãþii a recurs la o altã
soluþie. Organele parohiale au hotãrît sã se predea casa parohialã
în acest scop, iar în locul acesteia sã se construiascã – pe terenul
bisericii – o nouã clãdire, care a servit ca casã parohialã.198

ªcoala a funcþionat pînã în anul 1920. Primul învãþãtor a fost
Dumitru Bera, apoi au urmat Gheorghe Dudulescu, Lazar Opian,
Pavel Boþco, Vasile Corbu, Alexandru Turic, Aurel Moþ ºi Iustin
Mureºean.199

Casa parohialã

Prima casã parohialã, clãditã odatã cu biserica, precum s-a arãtat
mai sus, în anul 1889 a fost transformatã în ºcoalã.200 În locul
acesteia s-a construit casa, care pînã în anul 1975, a servit ca
locuinþã preoþeascã. Aceastã casã, în urma sistematizãrii, a fost
expropriatã. În locul ei s-a cumpãrat un apartament cu drept de
proprietate în blocul care se gãseºte pe B-dul Tanácsköztársaság
nr. 16.

Cimitirul se gãseºte lîngã calea feratã care duce spre Curtici.
Matricolele se pãstreazã la oficiul parohial. Dintre ele, a botezaþi-
lor începe cu anul 1833, a cununaþilor cu 1853, iar a rãposaþilor
cu anul 1845.

Cãrþile de cult

Biserica este înzestratã cu toate cãrþile de cult. Pe lîngã cele
noi, care aproape în întregime sînt primite de la Sf. Patriarhie,
aceastã bisericã pãstreazã, ºi cîteva exemplare din tipãriturile
vechi.

ANTOLOGHIONUL ce sã zice înflorirea cuvintelor a epis-copului
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CLIMENT, tipãrit în anul 1745.201 Cartea este învelitã în piele pe
tablã de lemn. Îi lipseºte foaia de titlu, dar din predoslovie se
poate constata cã îi aparþine episcopului Climent. Pe reversul
învelitoarei se gãseºte urmãtoarea însemnare: „Acest Mineiu este
a Sentei Biserici a cãruia hramu este Sfentul Ierarh Nicolae de
lege greco-neunitã din oraºul Ciaba. 1854”. O altã însemnare este
pe reversul f. 384, avînd urmãtorul text: „Acest Mineiu lau
cumpãrat Rus Pãtru din ªiclãu202 cu bani gata 30 de vonaºi lau
dat Popii Pãtru juneresãu pînã va trãi iarã dupã densul pruncilor
lui, dacã ne fiindu prunci la Popa Pãtru sã poatã întoarce iarãºi
la feciori lui Rus Pãtru. Deci cine ar strica acest lucru sã fie anate-
ma. 1763. luna Ghen(uariu) 6 zile. Mãrturie Popa acum în ªiclãu”.
Acest text se gãseºte începînd cu f. 384 ºi în continuare, pe partea
de jos a cãrþii.

PENTICOSTARIONUL episcopului Climent din 1743203 este
legat în piele pe tablã. Se gãseºte într-o stare deterioratã.
TRIODIONUL lui STEFAN STRATIMIROVICl din 1816, este legat
în piele pe tablã. S-a conservat în stare bunã. Iatã foaia de titlu a
cãrþii: „TRIODION acum întâia oarã aºezat ºi tipãrit dupã
rânduiala Bisericii Rãsãritului, supt stãpinirea prea înãlþatului
Impãrat al Austriei ºi Apostolicescului Craiu Francisc Intâiul. Cu
blagosloveniia Exþelenþei Sale Preaosfinþitului Domn Stefan
STRATIMIROVICI Arhiepiscopului ºi Mitropolitul Bisericii
Rãsãritului din Carloveþ. La Buda. În crãiasa Tipografie a
Ouniversitatei din Pesta. Anul de la Hs. 1816”.

Din tipãriturile de la Blaj, aceastã bisericã posedã o Evang-helie
cu urmãtorul titlu: „Sf(î)nta ºi D(u)mnezeiasca a lui IS.HS.
EVANGHELIE acum a treia oarã tipãritã sub stãpânirea Prea-
înãlþatului Impãrat al Austriei Marelui Prinþ al Ardealului ºi
cealelalte Franþisc l. Cu blagosloveniia Exþelenþei Sale Prea o
sfinþitului ºi prea Luminatului D(o)mn Vlãdica Fãgãraºului IOAN
BOBB. In Blaj la Mitropolie cu Tipariul Seminariului. La anul
dela Hs. 1817”. Este învelitã în piele pe lemn ºi s-a pãstrat în stare
bunã. Pe hîrtia liminarã de la sfîrºitul cãrþii se gãseºte urmãtoarea
însemnare: „În anul 1913 sau ridicat ºi zugrãvit frumoºelul
iconostas din Bisericã, care lau adus preotul Victor Popovici din
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comuna ªiclãu, on învechit cam de 100 ani, ºi pentru care au
dãruit bisericei de aici 50 cor, pe acest îmbãtrinit iconostas redicat
prin maieºtri isteþi aici în Ciaba ºi îi face o podoabã bisericii, ºi
din dãruirea o câtorva ºi anume: Au dãruit: Preotul Victor
Popovici 600. cor. Andrei Bogdanov 20 cor. Svetco Iordanov din
Arad 300. cor. Dimitrie Costovici din Szt. András 60. cor. Alexandru
Petcov, Iovanov ºi Velco Delov 72. cor. Petru Bogdanov din Vinga
72. cor. Irma Suciu 20. cor. De tot 1144. cor. la care sumã dacã au
mai lipsã au contribuit preotul din al sãu, cãci, ºi au aflat mare
mângãere cã fostul iconostas primitiv de pânã aici lau putut în-
locui cu acesta prezent destul de frumos, ce serveºte spre mulþã-
mirea obºtei. Bichiºciaba la 7 Sept. 1913. ziua sfinþirei bisericei.
Victor Popovici paroh gr. or. rom. ºi asesor la scaunul protopo-
pesc”. Tot aici, mai jos: „Preotul Victor Popovici a rãposat în ziua
Sf. telor Rusalii din anul 1918. Nepot Gheorghe Turicu preot în
Otlaca”.
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COMUNITATEA BISERICEASCÃ
DIN BUDAPESTA

Comunitatea bisericeascã ortodoxã românã „independentã”
din capitala Ungariei a fost întemeiatã în anul 1900.204 „Inde-
pendentã” în sensul cã, pînã ce românii ortodocºi din Budapesta
au ajuns sã aibã parohia lor proprie, s-au scurs aproape douã
secole, timp plin de frãmîntãri între confraþii ortodocºi greci,
macedo-valahi ºi români bãºtinaºi.

La început, ortodocºii trãiau într-o singurã comunitate bise-
riceascã, întemeiatã de greci ºi macedo-români, denumitã „bi-
sericã greco-valahã”,205 din care, în urma multor neînþelegeri,
macedo-valahii ºi românii bãºtinaºi, în anul 1888, au fost excluºi
de cãtre greci, fiind astfel nevoiþi sã-ºi întemeieze o comunitate
bisericeascã proprie.206

Pentru a putea aprecia mai temeinic cauzele acestei despãr-
þiri, este necesarã cunoaºterea evenimentelor mai importante, care
au dus la aceastã separare.

În secolul al XVIII-lea, pe lîngã sîrbi ºi români – cele douã
naþionalitãþi ortodoxe existente deja în Ungaria – apar alte po-
poare, tot de religie ortodoxã, anume: grecii ºi macedo-valahii.
Cu toate cã, încã în secolul al XVI-lea, deci cu mult înaintea ocu-
paþiei turceºti, au venit pe teritoriul Ungariei comercianþi greci ºi
valahi macedoneni, care s-au aºezat de-a lungul Tisei ºi Dunãrii
ºi au format în mai multe oraºe centre comerciale, totuºi, pre-
zenþa lor de atunci avea un caracter provizoriu.207

Începînd cu secolul al XVIII-lea, stabilirea lor pe acele melea-
guri s-a definitivat. Aceºti comercianþi au adus cu ei nu numai
iscusinþa ºi limba, ci ºi credinþa lor ortodoxã, înfiinþînd comuni-
tãþi bisericeºti. Astfel de comunitãþi gãsim la Miskolc, Tokaj,
Gyöngyös, Kecskemét, Vác, Eger, Gyõr, Hódmezõvásárhely,
Karcag, Budapesta, etc.208 Primele comunitãþi cu autonomie ad-
ministrativã,209 iar comunitatea din Budapesta a avut, încã de la
început, o situaþie cu caracter special.

Grecii ºi macedo-valahii, stabiliþi în Pesta, au întemeiat, îm-
preunã cu sîrbii existenþi deja aici, o comunitate bisericeascã,
construind ºi o bisericã, cunoscutã sub denumirea de „iliricã”210,
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rînduitã fiind sub jurisdicþiunea episcopului sîrb din Buda. În
aceastã bisericã, ca limbã liturgicã, s-a practicat – pe lîngã cea slavã
– cea greacã.

Pe la sfîrºitul secolului al XVIII-lea, a pornit din partea credin-
cioºilor greci ºi macedo-români o miºcare cu scopul de a se
despãrþi de sîrbi ºi de a-ºi întemeia biserica lor proprie.

Actul pentru înfiinþarea parohiei ºi a asocierii pentru cons-
truirea bisericii din Pesta, scris în limba greacã, a fost semnat la
18 aprilie 1788, avînd urmãtorul conþinut:

„Sub-semnaþii, conlocuitori ai oraºului Pesta, de naþiune grea-
cã ºi valahi, creºtini dreptcredincioºi ai bisericii orientale neunite,
în consens general am hotãrît sã ridicãm pentru mîntuirea sufle-
telor noastre, scopul final al fiecãrui creºtin, o BISERICÃ, pentru
ca în aceasta sã lãudãm pe Dumnezeu în limba noastrã pururea.
Cauza pentru care am hotãrît este sporirea naþiunii noastre sub
aripa preaputernicului împãrat al Românilor ºi fiindcã biserica
celorlalþi coreligionari cu noi a devenit prea micã (biserica sîrbilor,
n.n.) ºi ca astfel sã înlãturãm din mijlocul nostru orice urã,
duºmãnie ºi gelozie, ceea ce prin diferitele noastre dialecte pînã
azi se aflã. Pentru ca sã domneascã pacea dintre naþiunile greco-
valahe ºi cea iliricã (sîrbã, n.n.) nu putem ajunge la un mijloc
potrivit, decît prin ridicarea unei biserici greco-valahe aparte, ca
astfel orice piatrã de ciocnire sã fie înlãturatã pe viitor din fiecare
bisericã, care sã aparþinã dialectului ei”.211

Din actul de constituire a comunitãþii se poate deduce cã co-
lonia greco-macedo-românã a fost determinatã de douã circum-
stanþe pentru a lua hotãrîrea zidirii unui locaº propriu de
rugãciune. Întîi, înmulþirea numãrului credincioºilor, care este un
motiv formal, ºi unul de fond: vrajba ºi conflictele din sînul
parohiei comune cu sîrbii din Pesta. În actul prezentat mai sus
se vorbeºte de „ura, duºmãnia ºi gelozia” ce se încuibeazã între
credincioºii din Pesta ºi cã tensiunea nu mai era de suportat.

Cererea greco-macedo-românilor, înaintatã la Curtea din Viena,
de la „prea graþiosul împãrat al Românilor” a fost trimisã spre
avizare episcopului sîrb din Buda, ªtefan Stratimirovici. Acesta,
printr-o argumentare lungã, se opune realizãrii acestui dezide-
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rat, considerînd cã valahii de orice fel n-au nimic cu ortodoxia
greacã, ci, conform canoanelor ºi legilor, ei revin sub jurisdicþia
iliricã (sîrbã).212

Încercãrile lui ªt. Stratimirovici de a împiedica intenþia greco-
macedo-românilor au fost zadarnice, deoarece palatinul din Buda,
ca locumtenent al împãratului, încuviinþeazã cererea, dîndu-le
voie de a-ºi înfiinþa comunitatea lor aparte ºi construirea bisericii
lor proprie.

Ca temei bãnesc, la acþiunea începutã stã o donaþie a macedo-
românului Dumitru Arghir, care dãruieºte în acest scop suma de
2000 florini213, la care se adaugã contribuþia benevolã a credin-
cioºilor dornici de a-ºi avea locaºul lor de închinare. Fiind asigu-
rat fondul bãnesc, numaidecît a început construirea bisericii pe
terenul viran, numit „Alte Rezidenz”, obþinut la licitaþie, care a
fost al colegiului piarist din Pesta, numit „Piarum Scholas”,214

întabulîndu-se dreptul de proprietate atît asupra terenului, cît ºi
asupra bisericii, în favoarea „Comunitãþii bisericeºti greco-valahã”.215

Lucrãrile edificãrii bisericii de pe malul Dunãrii, azi Petõfi tér, cu
hramul Adormirea Maicii Domnului, s-au terminat în anul 1791,
iar comunitatea, potrivit unui decret împãrãtesc din 1793, a primit
denumirea „Graeco-valachica comunitas Pestiensis”.216

Dar nici aceastã comunitate nouã n-a avut parte de pace, n-a
fost feritã de frãmîntãri pãgubitoare pentru existenþa spiritualã a
parohenilor. Dupã întemeiere s-au iscat anumite disensiuni între
credincioºii greci ºi macedo-români în privinþa persoanei preo-
tului ºi a limbii liturgice. Deºi au fost hirotonisiþi doi preoþi, unul
grec ºi celãlalt „valah-macedonean” ºi deºi slujeau cu schimbul,
dar întrucît sfintele taine ºi serviciul divin se fãceau numai în
limba greacã, aceastã situaþie nu i-a mulþumit pe „valahi”, ºi, drept
consecinþã, a pornit o acþiune de a cîºtiga dreptul pentru cel de-
al doilea preot, care sã slujeascã în limba românã vorbitã aici.217

Au urmat lupte înverºunate între credincioºii greci ºi români,
care au durat 15 ani, în anul 1808, printr-un decret, se reglemen-
teazã aceastã problemã în felul urmãtor: „Civicum pestiensium
Valahicae nationis” (adicã pentru valahii din Pesta) liturghia sã
fie celebratã alternativ în limba greacã cu cea valahã.218
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Acest decret nu i-a mulþumit pe greci. Au ºi protestat la palati-
nul din Buda.219 Vãzînd însã cã protestele lor nu au fost satisfã-
cute, au hotãrît sã pãrãseascã biserica comunã ºi sã se despartã
de români. În acest scop, în anul 1812, au închiriat o casã parti-
cularã, pe care au transformat-o în capelã, urmînd, ca biserica
construitã în comun sã rãmînã – aproape un deceniu – în
folosinþa exclusivã a credincioºilor români.

Grecii, între timp, în mai multe rînduri au solicitat de la cei
competenþi aprobarea despãrþirii lor definitive de români, cerînd,
totodatã, ca românii sã le achite o sumã de 30.000 florini – drept
despãgubire – pentru a-ºi putea construi biserica lor proprie.220

Fiind consultatã comunitatea românã de cãtre palatinat, aceasta
se opune în mod categoric propunerii de a împãrþi realitãþile
bisericeºti ºi de a achita suma pretinsã de greci. În urma acestei
anchete, palatinatul respinge pretenþia grecilor.

Vãzînd grecii cã nu li s-a aprobat cererea de a se despãrþi, dar
nici românii nu erau dispuºi a achita suma pretinsã, s-au reîntors
în biserica comunã, dar fãrã sã renunþe la planul lor de a se sepa-
ra.

Acum au recurs la alte mijloace. Anume, au pretins aproba-rea
schimbãrii denumirii comunitãþii.

Precum s-a arãtat mai sus, aceastã comunitate s-a denumit
„Comunitatea greco-valahã”. În noua lor cerere, grecii au solici-
tat schimbarea acestei titulaturi în „Comunitatea greacã ºi vala-
hã”, cu motivarea cã din prima denumire nu reiese fidel caracte-
rul de comunitate greacã ºi valahã, ci cã ar arãta cã aceasta este
numai valahã de religie greacã. Românii, fireºte, au protestat.

Un ordin regal, din anul 1834, a pus capãt acestor divergenþe,
respingînd cererea de separare a grecilor ºi – ca referire la
„longaevus usus” (uzul vechi) – a ordonat menþinerea „statu-
quoului”, accentuînd, cã aceastã comunitate bisericeascã a luat
fiinþã din douã popoare cu limbã ºi origine etnicã diferitã.221

Grecii au luat la cunoºtinþã aceastã situaþie ºi timp de 40 de
ani s-a restabilit o pace relativã între credincioºii comunitãþii. În
cursul acestor 40 de ani, numãrul parohienilor macedo-români
a început sã scadã în mod vertiginos, dar în acelaºi timp, cel al
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românilor bãºtinaºi a crescut în continuu ºi simþitor, prin stabili-
rea în capitalã a funcþionarilor, comercianþilor, meseriaºilor ºi stu-
denþilor, care veneau din Ardeal ºi restul Ungariei, gãsindu-ºi aici
existenþa.

Era firesc ca aceºti români, stabiliþi în capitalã în numãr apreci-
abil, sã-ºi gãseascã locul lor de închinare în biserica ortodoxã,
considerîndu-se a fi membri naturali ai acestei comunitãþi, pe
care o socoteau a lor.

Grecii nu s-au bucurat de aceastã situaþie ºi au recurs (mai ales
dupã ce în anul 1868 Biserica din Transilvania, prin reorganiza-
rea Mitropoliei Ardealului, s-a despãrþit de ceea sîrbã) la mijloa-
ce noi pentru realizarea planului lor vechi de separare. Au înce-
put a susþine cã fondatorii comunitãþii sînt numai greci ºi români
macedoneni (reducîndu-se numãrul acestora din urmã la abia
8–9 persoane) ºi au hotãrît ca în viitor nici un român sã nu mai
fie primit în comunitate. Vechii români bãºtinaºi sã fie toleraþi,
dar descendenþii acestora sã nu mai fie admiºi.222

Moartea ultimului preot român a acestei parohii, Ioanichie
Miculescu – intervenitã la data de 21 septembrie 1887223 – a adus
o nouã întorsãturã, cu totul nefavorabilã, pentru elementul ro-
mânesc în viaþa comunitãþii. Grecii, vãzînd acum circumstanþele
favorabile pentru realizarea scopului lor din trecut, în adunarea
lor din anul 1888, au hotãrît nu numai desfiinþarea postului de
preot român, ci ºi scoaterea liturghiei române din bisericã. La fel
au cerut ºi suprimarea postului de învãþãtor ºi cîntãreþ român,
suspendînd din funcþia de epitrop pe Atanasie Bãrian ºi Gheor-
ghe Oprea, amîndoi români bãºtinaºi din capitalã.224

Aceastã hotãrîre a grecilor a fost aprobatã de cãtre Ministerul
Cultelor Ungare cu rezoluþia Nr. 20.562 din 28 mai 1888. În vir-
tutea acestei deciziuni ministeriale, elementul românesc a fost
scos cu desãvîrºire din comunitatea bisericeascã, asigurîndu-li-se
dreptul, pe baza articolului 24 al legii LIII, din anul 1868, a-ºi
putea înfiinþa o comunitate bisericeascã separatã.225

Izgonirea românilor ortodocºi din biserica în care se închina
odinioarã Andrei ªaguna226 sau Emanuil Gojdu,227 figurile cele
mai marcante ale istoriei românilor din Ungaria, este un caz fãrã
precedent ºi inexplicabil.
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Dupã o mulþime de proteste, prezentate Ministerului Cultelor
ºi chiar împãratului de cãtre credincioºii români excluºi ºi dupã
decizia negativã cu Nr. 26.132/1890 a Ministerului Cultelor, a
rãmas doar o singurã soluþie: înfiinþarea unei parohii ortodoxe
române – independentã de cea greacã pentru românii ortodocºi
din capitala Ungariei.228

Pentru ca acest deziderat sã poatã fi dus la bun sfîrºit, neobo-
siþii intelectuali români din Budapesta, grupaþi în jurul judecã-
torilor Atanasie Ciponeriu ºi dr. Iuliu Puºcariu, au fãcut toate
demersurile în vederea constituirii unei parohii, solicitînd
concursul episcopiei din Arad.

Aceºti buni organizatori, în anul 1890, într-un memoriu – dupã
ce descriu frãmîntãrile din trecut ºi starea grea în care au ajuns
credincioºii români din Budapesta – cereau aprobarea constitu-
irii lor în parohie ºi încorporarea acesteia – potrivit art. IX. din
legea din 1868 – în Mitropolia Ardealului.

Consistoriul arãdean, în ºedinþa sa din 15 decembrie 1890, s-
a ocupat de aceastã problemã, dar numai în principiu.229 Rezoluþia
consistoriului, fireºte, nu i-a satisfãcut pe solicitanþii care, la rîndul
lor, în anul 1891, au înaintat Episcopiei Aradului o nouã petiþie,
cu rugãmintea insistentã de a se rezolva fãrã amînare aceastã pro-
blemã arzãtoare a românilor ortodocºi din Budapesta, rãmaºi
fãrã bisericã, fãrã preot ºi catihet.

Consistoriul din Arad, în ºedinþa sa din 11 martie 1891, a dez-
bãtut noua cerere a românilor ortodocºi din capitala Ungarã, pe
care, aprobîndu-o, a dat toate îndrumãrile necesare în legãturã
cu constituirea în parohie a credincioºilor scoºi din biserica greco-
valahã. Iar pînã ce vor fi asigurate condiþiunile întemeierii unei
parohii – potrivit dispoziþiunilor din legiuirea bisericeascã în vi-
goare în Ungaria (Statutul organic ºagunian) –, satisfacerea necesi-
tãþilor sufleteºti ale credincioºilor ºi tineretului ºcolar a fost
încredinþatã preotului militar din garnizoana Budapestei.

Dar ºi aceastã rezoluþie a fost efemerã, deoarece acest preot,
nu peste mult timp, a fost transferat la Viena.230

Dupã plecarea preotului militar din capitalã, situaþia cre-
dincioºilor disperaþi s-a agravat ºi mai mult prin faptul cã au rã-
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mas din nou fãrã serviciu divin. Mulþimea tinerilor a rãmas fãrã
catehizare ºi erau nevoiþi sã primeascã învãþãturile credinþei în
parte de la preotul grec, în parte de la cel sîrb, în limba maghiarã
sau germanã.

Pentru a se pune capãt acestei stãri deplorabile ºi nefireºti,
reprezentanþii românilor ortodocºi din capitalã – la multele in-
sistenþe ale pãrinþilor ºcolarilor – într-o nouã petiþie s-au adresat
consistoriului arãdean cu cererea de a li se „…institui barem un
catihet pentru mulþii tineri de aici,231 propunîndu-l pe absolventul
în teologie Gheorghe Bogoievici, care, din anul 1893, a îndepli-
nit funcþia de exactor la Fundaþiunea „Emanuil Gojdu” din Bu-
dapesta ºi care a luat parte activã la toate miºcãrile ºi luptele în
legãturã cu înfiinþarea parohiei românilor ortodocºi din Buda-
pesta.

Pe baza acestei propuneri ºi a cererii personale a lui Gheorghe
Bogoievici, Ioan Meþianu, episcopul Aradului,232 mai tîrziu mi-
tropolitul Ardealului,233 cu data de 28 august 1895, îl numeºte
pe teologul Bogoievici „…de catihet interimar pentru tinerimea
de religiune gr. or. românã de la toate institutele publice de învã-
þãmînt din capitala Budapesta”.234

Cît era de necesarã trimiterea unui catihet ºi înfiinþarea paro-
hiei din Budapesta se dovedeºte ºi prin faptul cã, imediat dupã
numirea în postul de catihet a lui Gheorghe Bogoievici, episco-
pul sîrb, Gheorghe Bogdanovici, n-a ezitat sã protesteze împo-
triva acestei hotãrîri episcopale, afirmînd – fãrã nici un temei – cã
românii scoºi din comunitatea greco-valahã aparþin jurisdicþiunii
sale, accentuînd cã „…orice catihet din Budapesta þine esclusiv
de jurisdicþiunea sa, fãrã învoirea lui darã nime nu poate fi insti-
tuit de catihet…”.235

Prin instituirea lui Gheorghe Bogoievici în postul de catihet,
problema nu s-a rezolvat încã pe deplin. S-a ajuns ca tineretul
ºcolar din Budapesta ºi împrejurimi sã primeascã cunoºtinþele
credinþei, dar a rãmas nerezolvatã problema satisfacerii nece-
sitãþilor sufleteºti ale bunilor credincioºi din capitala Ungariei.
Doreau sã participe la liturghii, voiau sã se spovedeascã ºi sã se
împãrtãºeascã, dar nu aveau unde. Din biserica greco-valahã erau
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izgoniþi, cu sîrbii – mai ales dupã procedura episcopului
Bogdanovici în legãturã cu instituirea teologului Gh. Bogoievici
– nu voiau sã aibã nimic comun. Pentru soluþionarea problemei,
a rãmas doar o singurã posibilitate, aceea de a se asigura un preot
stabil pentru credincioºii din Budapesta, precum reiese din cere-
rea lor, înaintatã, la data de 1 septembrie 1899 episcopului Iosif
Goldiº al Aradului.236

În cerere se spune, între altele: „…Deci subscriºii, locuitori gr.
or. români din Budapesta, în numele lor ºi a celorlalþi mulþi cre-
dincioºi de aici (aproape 1000 suflete) ne rugãm de prea Sfinþia
Ta, cã ºi pînã la constituirea definitivã a comunei noastre biseri-
ceºti, pentru care la timp potrivit vom face ulteriorii paºi, sã bi-
nevoiþi a sfinþi pe catechetul Gheorghe Bogoevici întru preot di-
ecezan cu misiune la Budapesta pentru prevederea credincioºi-
lor noºtri de aici ºi îndeosebi a tinerimei noastre studioase cu
cele sfinte, deobligîndu-ne cã ºi pînã la inactivarea nouei parohii
vom griji de susþinerea lui…”.237

Petiþia a fost semnatã, pe lîngã 38 capi de familie,238 ºi de re-
prezentanþii tineretului.

Aceastã cerere de mare importanþã pentru credincioºii din
Budapesta, care poartã în sine nucleul înfiinþãrii parohiei orto-
doxe române din capitala Ungariei, n-a putut sã rãmînã fãrã ecou
în cercurile bisericeºti competente din Arad. Avînd cererea o deo-
sebitã pondere în faþa regretatului episcop Iosif Goldiº, acesta
numaidecît a informat pe conducãtorul cauzei românilor orto-
docºi din capitalã, Atanasie Cimponeriu, despre demersurile care
urmeazã a se lua în vederea înfiinþãrii comunitãþii ortodoxe ro-
mâne din Budapesta, cu atît mai mult cu cît ºi episcopul s-a con-
vins cã înfiinþarea acestei enorii nu mai poate suferi nici o
amînare. Drept urmare, numitul episcop, în adresa din 26
noiembrie 1899, a precizat în 7 puncte condiþiile pe lîngã
observarea cãrora poate lua fiinþã o nouã comunitate.239

Între timp a intervenit un fapt regretabil. Înþeleptul conducãtor
al cauzei românilor ortodocºi din Budapesta, Atanasie
Cimponeriu, care ºi pînã atunci a avut corespondenþã directã cu
episcopul Goldiº, a devenit grav bolnav, fapt care, la data de 18
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decembrie 1899, l-a comunicat episcopului printr-o scrisoare:
„…eu actualmente de la 3 noiembrie a.c. încoace sînt grav bol-
nav în patul durerilor ºi neputincios de a mai întreprinde ceva
mai departe în cauza din chestiune, au luat însã în mînã conti-
nuarea firului alþi bãrbaþi mai demni ºi anume: Illustratea Sa Dl.
dr. Iosif Gall, membru al Casei Magnaþilor, sub a cãrui conlucrare
ºi înþeleaptã conducere se vor face si póne tote în miºcare spre a
rãspunde  cu  date  ºi  fapte  cât se póte de exacte ºi complinite ce
a-þi binevoit a’ami adresa…”240

Concomitent cu aceasta, Atanasie Cimponeriu s-a adresat ºi
celui mai preþuit prieten ºi colaborator al sãu de cauzã, dr-lui
Iosif Gall, pe care îl roagã sã primeascã continuarea treburilor
„...cu zelul înãscut ºi de nenumãrabile ori probat, ce pentru cau-
zele nostre naþionale-bisericeºti ai dovedit, sã binevoieºci a lua ºi
firul continuãrii lucrãrilor în direcþiunile arãtate de Domnul Epis-
cop al Aradului spre scopul de sus… în cauza aceasta desluºirile
necesare ºi anume eclusele ce póte da exactorul fondaþiunii Goj-
du, Dl. George Bogoevici, carele ºi aspireazã la postul de preot
gr. or. român din Budapesta”.241

Ca fiu de protopop, dr. Iosif Gall, care toatã viaþa sa a rãmas
ataºat Bisericii Ortodoxe Române ºi pe care a sprijinit-o din toate
puterile, omul, care a luat parte ºi la primul Congres Naþional
Bisericesc din anul 1868, în care s-a dezbãtut vestitul Statut orga-
nic ºagunian, temelia organizatoricã în spirit democratic a Biseri-
cii Române de lege ortodoxã din Ardeal ºi Ungaria,242 a primit cu
bucurie însãrcinarea de a duce mai departe lucrãrile referitoare la
înfiinþarea comunitãþii ortodoxe române din Budapesta.

Dupã atîtea strãdanii, pe lîngã observarea directivelor date de
cãtre episcopul I. Goldiº, cu aprobarea prealabilã a autoritãþilor
competente,243 la data de 11 martie 1900 s-au putut întruni ro-
mânii ortodocºi din Budapesta ºi împrejurimi într-o adunare în
Hotelul „Angol királyné” în vederea constituirii în parohie.

În fruntea adunãrii – în calitate de preºedinte – se gãseºte dr.
Iosif Gall, care „…între urãri zgomotoase” expune starea zbuci-
umatã a românilor ortodocºi din capitalã ºi împrejurimi, înce-
pînd de la întemeierea primei biserici comune.244
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Semnificaþia ºi importanþa adunãrii o descrie cu multã vervã,
accentuînd, cã „…ne-am adunat azi ca sã depunem temeliile unui
adãpost unde sã pãºeascã… dulcea noastrã limbã… Ne-am în-
trunit azi ca sã clãdim o sfîntã bisericã pentru familiile noastre ºi
bãieþii noºtri, care stau aicea ca turmã fãrã pãstor”.245

Adunarea, la care, pe lîngã cei 44 capi de familie ºi tineretul
universitar, a luat parte ºi secretarul arhidiecezan de la Sibiu dr.
Elie Cristea”…246, unanim cu entuziasm, se declarã ºi se constituie
de parohie românã gr. orientalã-matrã a românilor din Budapesta ºi
împrejur, independentã de comuna greco-macedo-valahã de aici, cã
voieºte a aparþine la dieceza Aradului în mitropolia românã ºi îºi
susþine dreptul de a-ºi validita drepturile ºi folosinþele avute pînã
în 1888, cînd s-a exclus limba românã din biserica greco-valahã,
numitã acum greco-macedo-valahã în Budapesta…247

Tot în aceeaºi ºedinþã a adunãrii – transformatã acum în sinod
parohial (adunare parohialã, n.n.), a fost ales, cu vot unanim,
de preot absolventul în teologie Gheorghe Bogoievici, precum ºi
organele parohiale: comitetul (consiliul, n.n.) parohial ºi epitro-
pia parohialã, care sînt îndrumate sã se îngrijeascã de o încãpere
ºi înzestrarea ei cu obiectele de cult necesare pentru sãvîrºirea
sfintelor slujbe.248

Consistoriul eparhial din Arad, deliberînd asupra recunoaºte-
rii înfiinþãrii parohiei ortodoxe române din Budapesta ºi împre-
jurimi, cu hramul Sf. Ioan Botezãtorul, independentã de cea greco-
valahã, avînd aceasta ºi aprobarea Ministerului Cultelor (Nr.
20.562 din 28 mai 1888), a încuviinþat cu bucurie înfiinþarea pa-
rohiei, a funcþionãrii organelor parohiale, iar pentru satisfacerea
necesitãþilor duhovniceºti ale credincioºilor l-a instituit – în cali-
tate de administrator parohial – pe catihetul Gheorghe
Bogoievici,249 care între timp, intrînd în cinul monahal, a primit
numele de Ghenadie.

Dupã toate acestea a urmat cãutarea unei încãperi potrivite
pentru sãvîrºirea celor sfinte. ªi pînã cînd se vor asigura resur-
sele materiale pentru cumpãrarea unui teren potrivit ºi a cons-
truirii unei biserici, la cererea comitetului parohial, reprezentan-
þa Fundaþiei „Gojdu” s-a învoit, ca în mod provizoriu, capela sã
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fie adãpostitã în apartamentul fundaþiei din strada Holló nr. 8.,250

care, în ziua de 25 noiembrie 1900, a fost sfinþitã de însuºi epis-
copul Iosif Goldiº.251 În cadrul sfintei liturghii a fost introdus în
parohia nou-înfiinþatã primul ei preot, Ghenadie Bogoievici.

În sfîrºit, dupã atîtea frãmîntãri, a luat fiinþã biserica ortodoxã
românã independentã din Budapesta, existentã ºi azi în modesta
capelã în care a fost adãpostitã în anul 1900.

Precum s-a arãtat mai sus, capela ortodoxã românã din Buda-
pesta se gãseºte pe strada Holló nr. 8., la etaj.

Urcînd scãrile, printr-un coridor închis, se intrã într-un antreu
lung de 6 m ºi lat de 4,5 m, împodobit cu flori ºi icoane.

De aici, prin douã uºi (una în partea bãrbaþilor, iar cealaltã în
partea  femeilor)  se  poate  intra în capelã, care are o lungime de
20 m, o lãþime de 6 m ºi o înãlþime de 3,80 m.

Capela este împãrþitã în trei pãrþi: altarul, naosul, care are par-
te pentru bãrbaþi ºi separat pentru femei. Aceste din urmã sînt
despãrþite printr-un perete de scînduri sculptate. Partea femeilor
este mai ridicatã cu o treaptã decît cea a bãrbaþilor. În ambele
pãrþi, pe lîngã pereþi sînt aºezate scaune frumos sculptate, vopsi-
te în culoare gri.

Tot pe pereþii din partea bãrbaþilor se gãsesc prãznicarele, 24
la numãr, cu dimensiunile de 20×30 cm.

În nemijlocita apropiere a altarului, în partea de cãtre stradã,
se gãseºte strana, iar lîngã stranã jeþul arhieresc.

Între altar ºi naos se ridicã modestul, dar frumosul iconostas,
prevãzut cu cele trei uºi. Uºile împãrãteºti, în loc de icoane, au o
ornamentaþie frumoasã, auritã. Deasupra lor se gãseºte un cap
de înger cu aripi, iar mai sus sf. cruce, avînd în faþã un sfeºnic din
metal, frumos lucrat.

Lîngã uºile împãrãteºti, la dreapta este aºezatã icoana Dom-
nului nostru Isus Cristos, iar la stînga a Maicii Domnului cu pruncul
Isus în braþe. Ambele sînt împodobite cu un cadru aurit. În faþa
celor douã icoane se aflã cîte un sfeºnic sculptat, cu mai multe
braþe.

Pereþii capelei sînt vopsiþi în culoare gri, iar tavanul în albas-
tru-deschis, simbolizînd cerul.
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În altar toate sînt aºezate dupã rînduiala tipiconalã. Duºu-
meaua întregii capele este fãcutã din parchet.

Preoþii

Frãmîntãrile dintre macedo-români ºi românii bãºtinaºi cu gre-
cii, începute în anul 1793, prin care cei dintîi solicitau un preot
al lor care sã le serveascã în limba înþeleasã de ei, s-au arãtat mai
sus. Abia dupã 15 ani de lupte grele, în anul 1808, o rezoluþie
imperialã a pus capãt acestor divergenþe, prin care „controversio
inter communitatem valachicae et graecae nationis quod cultum
divinum communi eorum ecclesia se terminã astfel cã pentru
valahi sã se angajeze un preot valah sfinþit în provinciile
imperiului (teritoriul austro-ungar, n.n.) ºi serviciul divin sã se
facã alternativ în limba greacã ºi românã din cãrþile rituale tipãrite
pe teritoriul imperiului. Un asemenea procedeu sã se observe ºi
în privinþa ºcolii valahice”.252

În urma acestor dispoziþiuni din anul 1808, episcopul sîrb
din Buda anunþã Magistratul oraºului Pesta, prin adresa 1842/
1809, cã l-a numit paroh pe Ioan Theodorovici „…pro parte com-
munitates valachicae nationis”.253 Numitul a îndeplinit aceastã
slujbã pînã în anul 1845. Pe el l-a urmat Ioan Roºu, care, în anul
1859, în urma unei boli grave, a devenit incapabil de serviciu. În
locul lui a fost ales Ioanichie Miculescu, care a deþinut acest post
pînã la moartea sa intervenitã în anul 1887. El a fost ultimul
preot român la parohia comunã.

Dupã moartea preotului Miculescu s-au petrecut unele eve-
nimente de tristã amintire, prin care elementul românesc a fost
scos din biserica comunã.

Au urmat cei 12 ani de grele încercãri, care au avut drept rezul-
tat înfiinþarea comunitãþii ortodoxe române independente din
capitala þãrii în anul 1900.

Primul preot al acestei comunitãþi a fost Ghenadie Gh.
Bogoievici, care a deþinut acest post pînã în anul 1933. Între anii
1934–1957, comunitatea bisericeascã a fost pãstoritã de cãtre
protopopul Toma Ungureanu.
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Dupã moartea acestuia a fost ales – în anul 1959 – Ic. stavr.
Dr. Petru Mândruþãu, care de atunci încoace slujeºte fãrã
întrerupere la aceastã comunitate.

Dr. Petru Mândruþãu s-a nãscut în anul 1904, în oraºul Giula.
ªcoala elementarã a fãcut-o în ºcoala confesionalã din oraºul sãu
natal, iar cele secundare la Bichiºciaba ºi Arad. Dupã maturitate a
urmat teologia la Oradea, pe care a terminat-o în anul 1927, fiind
ales preot încã în acel an pentru parohia din Giula II, pãstorind-
o pînã în anul 1959, cînd este ales pentru comunitatea biseri-
ceascã din capitalã. Între timp a fãcut ºi facultatea de drept.

Din anul 1946, cînd s-a înfiinþat organizaþia bisericeascã orto-
doxã românã din Ungaria, Eparhia Ortodoxã Românã din Giula,
ºi pînã în anul 1976, în calitate de vicar episcopal, a deþinut înalta
funcþie de preºedinte al acestui vicariat.

ªcoala confesionalã

ªcoala confesionalã din Budapesta a luat fiinþã în anul 1808,
o datã cu introducerea limbii române în biserica comunã. A func-
þionat tot pînã în anul 1888.

Între anii 1808–1811 îl gãsim în funcþia de învãþãtor la aceastã
ºcoalã pe vestitul dascãl român Constantin Diaconovici-Loga,
care trece mai tîrziu la vestita Preparandie din Arad. Dupã el a
mai funcþionat un anumit ªtefan Neagoie, iar în anul 1888, aceas-
tã ºcoalã îºi închide porþile.

Registrele botezaþilor, cununaþilor ºi decedaþilor încep cu anul
1900. Se pãstreazã la oficiul parohial.

Personalitãþi marcante

Comunitatea bisericeascã ortodoxã românã din capitala Un-
gariei, încã de la începutul înfiinþãrii ei, era nu numai locul unde
se astîmpãra setea duhovniceascã a fiilor ei, ci ºi vatra unde se
întîlneau românii macedoneni stabiliþi în Budapesta ºi românii
din Ungaria, aºezaþi aici ca meºteºugari, comercianþi, liber-profe-
sioniºti, iar mai tîrziu ºi studenþi.
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Mulþi dintre ei ºi-au înscris numele lor în cartea nemuririi, ca
întemeietori, alþii ca organizatori, dar care încã „…ºi dupã moar-
tea sa a irupt de sub gliile mormîntului ºi a trãit în mijlocul naþi-
unii sale…”.254 Este figura generosului filantrop Emanuil Gojdu,
care o jumãtate de secol, din osteneala vieþii convertite în
fundaþiunea întemeiatã de el, a contribuit – prin bursã – la pro-
movarea pentru învãþãturã a elevilor ºi studenþilor ortodocºi din
pãrinþi sãraci.255

Emanuil Gojdu – prin strãmoºi – îºi trage originea din
Moscopole, cel mai bogat oraº, nu numai în Grecia, dar ºi din
întreg imperiu turcesc.256

Mãrturia cea mai veche a existenþei acestei familii în Mosco-
pole era inscripþia „Gojdu”, gravatã cu litere aurite pe apoteoza
unui jilþ, aºezat lîngã uºile împãrãteºti dintr-o bisericã din acest
oraº.257

Pe vremuri, adversitãþile istorice, în secolul al XVIII-lea, ale
familiei Gojdu, cu alte familii: Sina, Dumba, Derra, Grabovszky,
Mocioni, au fãcut sã porneascã în pribegie din Macedonia, ajun-
gînd – prin cãi ocolite – în Polonia. De aici, familia Gojdu ºi
Grabovszky (unchiul mamei lui ªaguna),258 au coborît ºi au po-
posit în Ungaria de Nord, de unde Grabovszky a plecat spre Buda,
iar familia Gojdu spre Oradea, unde s-au stabilit.259

Emanuil Gojdu s-a nãscut în Oradea, la data de 9/21 februarie
1802, din pãrinþii Anastãsie ºi Ana,260 comercianþi modeºti, ro-
mâni ºi ortodocºi convinºi.261

Studiile ºi le-a fãcut în oraºul natal, apoi la Bratislava (Pozsony)
ºi Budapesta.

Dupã licenþã ºi doctorat în drept, ºi-a fãcut stagiul de avocat
în cancelaria scriitorului maghiar Vitkovics Mihály din Budapesta.
În cei trei ani cît a stat aici, a fãcut cunoºtinþã cu cei mai renumiþi
scriitori maghiari ai epocii, ca: Vörösmarthy Mihály, Kazinczy
Ferenc, Kölcsey Ferenc ºi Berzsenyi Dániel.262

Mai tîrziu, în casa lui Grabovszky – om de prestigiu, influent,
bogat, prieten bun cu boierii din principate, mai ales cu fraþii
Goleºti, în bune relaþii cu magnaþii maghiari, considerat mecena
publicaþiilor româneºti – s-a întîlnit cu persoanele reprezentative
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ale scrisului românesc, ca: Dimitrie Þichindeal, Teodor Aaron,
Damaschin Bojincã, Moise Nicoarã, Ioan Teodorovici etc.263 Toþi
aceºtia erau pãtrunºi de concepþia istoricã ºi lingvisticã a ªcolii
ardelene.

Prins între douã curente, cînd conºtiinþa l-a somat pe E. Gojdu
sã opteze în activitatea sa pentru una din direcþiile dominante
ale evoluþiei culturale, sîngele l-a dus înapoi la pãrinþi,
considerîndu-se tributar ºi culturii maghiare pe care a respectat-
o.264

În 1848 a luat atitudine pentru guvernul revoluþionar maghiar
contra Vienei ºi a cerut emanciparea bisericii ortodoxe române
de sub jurisdicþia Carloviþului.265

În anul 1861 ajunge prefectul judeþului Caraº,266 iar în anul
1866 a fost ales deputat de Tinca (jud. Bihor).267

Dupã pactul dualist austro-ungar din 1867, s-a retras din viaþa
politicã.

Prin sîrguinþã, hãrnicie ºi trai cumpãtat, el a reuºit sã adune o
frumoasã avere. Zestrea de 30.000 florini, adusã de prima sa so-
þie, o sporeºte cu veniturile considerabile, rezultate din profesiu-
nea sa de avocat penalist ºi cambial din întreprinderile industri-
ale la care se angajase.268 Cu averea sporitã a cumpãrat aproape
un cvartal de loc viran în str. Königsgasse, pe care, în anul 1852, l-
a parcelat ºi a construit un ºir de magazine care ºi azi îi poartã
numele: „Gozsdu-udvar” (Pasajul „Gojdu”).

Veniturile realizate în acest mod nu le-a considerat un mijloc
pentru o viaþã de agrement, ci din contrã. Fiind convins cã numai
prin progresul material se poate asigura progresul cultural, în
anul 1869 ºi-a redactat testamentul, prin care toate bunurile
materiale de care dispune le-a încorporat în celebra fundaþiune.
Scopul fundaþiunii, cu denumirea de Fundaþiunea „Gojdu”, era
formulat în testamentul sãu în urmãtoarele fraze: „…Toatã averea
mea, ce va rãmîne dupã plãtirea datoriilor, legatelor… ºi a speselor
de îngropãciune… o testez întreagã acelei pãrþi a naþiunii române
din Ungaria ºi Transilvania, care se þine de credinþa rãsãriteanã
ortodoxã… Bursele se vor distribui tinerilor români distinºi prin
purtare ºi talente, ai cãror pãrinþi nu sînt în stare cu averea lor
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proprie sã ducã la îndeplinire creºterea ºi cultivarea copiilor lor”.270

Fundaþia – potrivit dispoziþiilor cuprinse în testament – ia fi-
inþã în urma decedãrii sale, intervenitã la data de 3 februarie 1870,
cînd se pune în aplicare testamentul, din care au beneficiat un
numãr mare de tineri dornici sã studieze.

Osemintele acestui mare binefãcãtor zac în cimitirul Kerepesi
din Budapesta.

Iconostasul capelei din Budapesta



95

Moment la parastasul lui Emanuil Gojdu, în anul 2000
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COMUNITATEA BISERICEASCÃ
DIN CENADUL-UNGURESC

Cenadul-Unguresc este comunitatea cea mai de sud a vicaria-
tului. Este situat pe malul drept al Mureºului, la o distanþã de
trei km de la frontiera dintre Ungaria ºi România, faþã în faþã cu
Nãdlacul. Face parte din protopopiatul Chitighaz.

Comuna de astãzi este o aºezare relativ nouã. S-a format pe la
începutul secolului al XIX-lea, pe locul unde era, pe vremuri,
comuna Apátfalva,271 din care motiv, mult timp, avea aceastã de-
numire.

Aºezarea, care i-a premers acesteia, a fost situatã la o distanþã
de 2 km înspre sud, tot pe malul drept al Mureºului, numindu-
se Cenadul-Mic. Aceastã aºezare îºi avea originea încã din 1700,
anul în care Consiliul de rãzboi aulic din Viena a colonizat pe
acest teritoriu – declarat sector grãniceresc de apãrare – o parte
din sîrbii care, în anul 1690, sub conducerea patriarhului Arsenie
Cernoievici, s-au refugiat dinaintea turcilor ºi ºi-au gãsit adãpost
pe teritoriul Ungariei, îndeplinind serviciul grãniceresc pe aceste
meleaguri. Pentru serviciul prestat li s-au dat în folosinþã pustele
Apátfalva, Belesz ºi Tárnok, fiind scutiþi de impozite ºi alte pres-
taþii. Cu toate acestea, cardinalul Kollonich Lipót a ordonat, în
anul 1702, ca ºi ei sã plãteascã zeciuialã, care sã fie predatã epis-
copului Cenadului, Dolny István.272 Aceastã dispoziþie a produs
nemulþumiri mari în rîndurile grãnicerilor care au refuzat plata
unor dãri de care ei erau scutiþi.

Documentele din secolul al XVIII-lea privind istoria locali-tãþii
sînt sãrace de tot. Se cunoaºte doar atît cã, pe acele vremuri, aici
se gãseau 100 de haiduci ºi 100 de husari, ordonaþi aici de cãtre
Consiliul de rãzboi Vienez.273

În a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea, vechea localitate s-
a desfiinþat, concomitent a luat naºtere aºezarea de azi. Motivele
desfiinþãrii erau diverse. Înainte de toate pericolul inundaþiilor
care ameninþau în permanenþã localitatea. Din cauza aºezãrii joase
a teritoriului, locuitorii ajungeau destul de des într-o situaþie ca-
tastrofalã. Nu este de mirat dacã o mare parte din ei ºi-au ales un
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loc mai ridicat, unde ºi-au construit casele. Aceºtia au depus te-
meliile comunei de azi.

Dar nu toþi locuitorii vechii aºezãri s-au stabilit în noua co-
munã. Ei ºi-au ales nu numai alt loc, ci ºi altã þarã din motive de
ordin politic.

S-a amintit mai sus cã acest teritoriu, unde se gãseºte actuala
comunã, pe vremuri era sector grãniceresc de apãrare, iar locuito-
rii îndeplineau serviciu de grãniceri ºi, ca atare, începînd cu anul
1705, erau subordonaþi direct Vienei. În schimbul acestui serviciu,
împãratul le-a promis anumite favoruri, dar locuitorii, peste puþin
timp, au fost nevoiþi sã constate cã favorurile au rãmas promisiuni
neîndeplinite.

Situaþia s-a agravat ºi mai mult în anul 1750, cînd împãrãteasa
Maria Tereza a desfiinþat mai multe din sectoarele grãnicereºti.
Comuna Kis-csanád, fiind ºi ea una din acestea, a fost predatã,
judeþul Arad, ordonîndu-se totodatã ca, fãcînd parte din dome-
niului Aradului, sã fie trecutã în posesia statului. Locuitorii,
pierzîndu-ºi toate drepturile pe care le-au avut pînã atunci, erau
puºi într-o situaþie foarte grea. Sau îºi vor cãuta un alt loc de
serviciu asemenea aceluia pe care l-au îndeplinit pînã atunci, sau
vor deveni iobagi, ceea ce ar fi însemnat cã au pierdut favorurile
ºi drepturile de care s-au bucurat pînã la acel timp. În urma aces-
tei situaþii foarte dificile, mulþi dintre locuitori au fost nevoiþi sã
pãrãseascã locul de pînã atunci, emigrînd în Rusia. În locul aces-
tora au fost colonizaþi români din pãrþile Aradului,274 iar mai
tîrziu, în anul 1752, guvernatorul Lovász Mihály a adus din
localitãþile Földeák, Mindszent, Makó, Orosháza, Szentes, etc.
vreo 50 de familii maghiare.275

În anul 1757, în comuna Kis-csanád au trãit 35 de proprietari
români, dintre care ne sînt cunoscuþi: Teodor Hosu, Gheorghe
Olah, Gheorghe Stapta ºi Ioan Beche.276

În anul 1762, maghiarii s-au separat de ceilalþi locuitori,
înfiinþînd, în nemijlocita apropiere a localitãþii vechi, comuna
Apátfalva, rãmînînd în Kis-csanád numai românii ºi sîrbii care
nu au plecat.277

Denumirea comunei Kis-csanád, dupã tradiþie, în anul 1810 a
fost schimbatã în Magyarcsanád.
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Înfiinþarea comunitãþii bisericeºti

Documentele aflate la Arhivele de Stat ne informeazã cã
ortodocºii, deja în anul 1774, îºi aveau biserica lor.

În consemnarea din acest an se aminteºte, cã aceastã bisericã a
fost foarte veche. Pereþii erau fãcuþi din pãmînt, a fost acoperitã
cu ºindrilã. Era foarte deterioratã ºi neîncãpãtoare (nu încãpeau
decît abia 100 de persoane). Avea doi preoþi.278 Din anul 1767,
sînt cunoscuþi preoþii Adam Hidiºan, preot român, ºi Ioan Lãcã-
tuº, preot sîrb.

Biserica, despre care se relateazã cele de mai sus, este – proba-
bil – prima bisericã, care a trebuit sã fie construitã imediat dupã
stabilirea primilor locuitori de la începutul secolului al XVIII-lea.
Ea a satisfãcut necesitãþile sufleteºti ale credincioºilor celor douã
naþionalitãþi de aceeaºi credinþã: ale românilor ºi sîrbilor, avînd
fiecare preotul lor aparte, precum rezultã aceasta tot din
informaþia de mai sus.

În ceea ce priveºte limba serviciului divin, încã de la început, a
trebuit sã existe practica care a subzistat pînã la despãrþirea celor
douã biserici, anume: într-o duminicã servea preotul român, iar
în cealaltã cel sîrb. Ecteniile – indiferent care preot servea – se
rosteau alternativ, una româneºte, alta în limba slavã. Rãspunsu-
rile au fost date de cîntãreþii români ºi sîrbi. Într-o stranã erau
cîntãreþii români, iar în cealaltã cei sîrbi.

Dupã pãrãsirea vechii aºezãri, odatã cu înfiinþarea ºi dezvol-
tarea comunei noi, au început, în anul 1808, ºi lucrãrile edificã-
rii bisericii comune, cu hramul Înãlþarea Domnului, care s-a termi-
nat în acelaºi an. Aceasta este actuala bisericã, construitã în stil
baroc,279 din material solid (cãrãmidã tencuitã), acoperitã – atît
edificiul, cît ºi turla – cu tablã. Cheltuielile construcþiei au fost
asigurate din contribuþiile benevole ale credincioºilor români ºi
sîrbi. În timpul edificãrii, sf. slujbe s-au sãvîrºit într-un edificiu
provizoriu, deoarece materialul folosibil din vechea bisericã s-a
întrebuinþat la noua bisericã.280

Relaþiile dintre credincioºii români ºi sîrbi, pînã în primele
decenii ale secolului al XIX-lea, erau foarte bune. Începînd din
anul 1840, s-au ivit unele disensiuni între cele douã naþionali-
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tãþi, pe motivul cã românii, ajunºi la majoritate numericã faþã de
sîrbi, pretindeau un tot mai mare rol în conducere. Unii credin-
cioºi mai moderaþi au cãutat potolirea neînþelegerilor, dar fãrã
rezultat. A început o luptã care a durat mai multe decenii, punîn-
du-se chiar ºi problema despãrþirii. Problema cea mai grea pe
calea separãrii o constituia biserica ºi ºcoala, pe care sîrbii le
socoteau ale lor, dar ºi românii le considerau cã le aparþine.281

Neînþelegerile se agravau tot mai mult, ajungîndu-se la o separa-
re chiar în bisericã. Aceasta se manifesta prin faptul cã, în timpul
serviciului divin, credincioºii nu se amestecau, ci într-o parte a
bisericii se aºezau sîrbii, iar în alta românii. Mai mult! Nu peste
mult s-a deschis încã o uºã în partea de nord a bisericii, pe care
intrau sîrbii, iar pe cea din partea de sud românii. (Aceastã uºã,
cu toate cã a fost desfiinþatã, încã ºi azi se vede în urme în dosul
scaunelor din partea bãrbaþilor, n.n.).

În anul 1847 s-a petrecut un eveniment de tristã amintire, anu-
me: trecerea unei pãrþi a credincioºilor la uniaþie. Rãdãcinile aces-
teia se gãsesc în disensiunile tot mai pronunþate dintre credin-
cioºi.

Este cunoscut cã, în anul 1776, s-a înfiinþat la Makó (Unga-
ria) o parohie greco-catolicã,282 la care au fost trecuþi ºi credin-
cioºii ortodocºi din acest oraº. Episcopul de Cenad din Timiºoa-
ra s-a fãcut patronul ei, înzestrînd-o cu cele trebuincioase pentru
bisericã ºi preot.283

În ce împrejurãri s-a fãcut uniaþia la Makó nu se ºtie. Se cu-
noaºte în schimb cu certitudine cã avea menirea ca de aici sã
porneascã vrajba ºi dezbinarea religioasã în rîndurile cre-
dincioºilor români din episcopia Aradului,284 fãcînd mari tulbu-
rãri în mai multe comunitãþi, de exemplu: Nãdlac, Seitin, Ciaba,
etc.

Este un fapt regretabil cã, aproape în toate locurile, unde
uniaþia a putut sã pãtrundã pe un timp mai scurt sau mai
îndelungat, se gãsesc urmele intrigilor (în parohia Seitin, unde
acuzatorul preotului Pavel Markovici a recunoscut ulterior cã s-a
servit de intrigã împotriva preotului,285 (ale numelor) la Ciaba,
cã vor primi de la împãrat bisericã ºi cinste …ºi unele uºurãri),286

ºi disensiunile (la Nãdlac, între preot ºi enoriaºi).287
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E firesc cã Cenadul, care se aflã la o distanþã de 16 km de
Nãdlac ºi 10 de la Makó, nici el sã nu scape de atenþia celor din
Makó. S-a aºteptat doar prilejul oportun, care n-a întîrziat prea
mult. Neînþelegerile dintre coreligionarii sîrbi ºi români, precum
ºi activitatea preotului Steva Drãgan au fost exploatate de cãtre
preotul greco-catolic din Makó, Matei Kiss, care, promiþîndu-le
cã biserica va fi a lor, a reuºit sã treacã la uniaþie 75 de familii, 390
suflete, în frunte cu preotul Steva Drãgan.288 Ca semn de pro-
test, românii credincioºi ortodocºi împreunã cu sîrbii, au pãrãsit
biserica, þinînd serviciile divine la început într-una din sãlile ºco-
lii, iar mai tîrziu într-o clãdire mai mare, construitã în acest scop.289

Uniaþia din Cenad nu avea rãdãcini în sufletele credincioºi-
lor. De aceea, îndatã dupã izbucnirea revoluþiei din anul 1848,
în ziua de 4 aprilie, fiind scos din comunã preotul greco-catolic,
s-a ºi fãcut revenirea la biserica-mamã. Mai apoi a revenit ºi pre-
otul Steva Drãgan care a fost transferat la parohia ortodoxã din
Seitin.290

Dar cu revenirea nu s-a rezolvat problema arzãtoare din trecut
care a fãcut atîtea frãmîntãri în biserica comunã. Discuþiile erau
frecvente, iar problema despãrþirii la ordinea zilei.

Reînfiinþarea vechii mitropolii a Ardealului, în anul 1864, a
adus dezlegarea. S-a realizat despãrþirea Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne din Transilvania de mitropolia sîrbã din Carloviþ,291 urmînd
ca ºi comunitãþile bisericeºti române sã se despartã de cele sîrbeºti
ºi sã fie trecute sub ascultarea mitropoliei reînfiinþate.

Pentru a se aduce la îndeplinire despãrþirea bisericeascã ºi în
aceastã comunã, s-a întocmit, în anul 1866,292 un inventar despre
bunurile parohiei, pe baza cãruia sîrbii, în anul 1772, s-au învoit
la despãrþire în aºa fel ca biserica ºi ºcoala sã rãmînã în proprieta-
tea românilor, iar românii sã le plãteascã o despãgubire de 12.250
forinþi, din care 10.000 forinþi pentru bisericã, iar 2.250 forinþi
pentru ºcoalã, pretenþie pe care românii au respins-o.293

Au urmat o mulþime de procese care s-au încheiat cu sentinþa
judecãtoriei civile din Seghedin din 27 iunie 1878, potrivit cãre-
ia, comunitatea ortodoxã românã a fost obligatã sã achite suma
de 12.250 forinþi, drept despãgubire.294 Deci, biserica ºi ºcoala
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au trecut între bunurile bisericii ortodoxe române, rãmînînd ca
ortodocºii sîrbi sã-ºi construiascã, în anul 1880, biserica lor aparte,
chiar la spatele bisericii române.

Nu se poate sã nu se aminteascã cã despãrþirea ortodocºilor
români de sîrbii din Cenad face parte din puþinele cazuri cînd
biserica comunã rãmîne în posesiunea românilor, pentru cã, în
cele mai multe cazuri, acest proces s-a petrecut tocmai invers.

Cu aceastã despãrþire s-a pus capãt disensiunilor care au otrã-
vit în trecut relaþiile bune ale fiilor celor douã comunitãþi. Actu-
ala bisericã ortodoxã românã din Cenad este – precum s-a arãtat
mai sus – fosta bisericã comunã, construitã în anul 1808, în stil
baroc. Se gãseºte în centrul comunei, pe strada Felszabadulás.

În faþã are o cruce latã de 3 m. Are o lungime de 27 m, lãþimea
e de 10 m, iar înãlþimea de 34 m. Este construitã din cãrãmidã
tencuitã, acoperitã – atît clãdirea, cît ºi turla – cu tablã.

Intrarea în bisericã se face prin 2 uºi. Prin uºa principalã, prin-
tre doi piloni, se ajunge în naosul bisericii, care este despãrþit în
parte femeiascã ºi bãrbãteascã. În ambele pãrþi gãsim scaune fru-
mos sculptate ºi vopsite în culoare gri.

Partea femeilor cu altarul, faþã de partea bãrbaþilor, este mai
ridicatã cu o treaptã.

Între naos ºi altar se ridicã, ca o floare auritã, iconostasul, în
care pictura ºi sculptura se împletesc în desãvîrºitã armonie. Icoa-
nele sînt expresive, împodobite cu o sculpturã auritã, frumos
lucrate, în care se gãsesc forme de trandafiri. Pe iconostas se gã-
sesc uºile împãrãteºti, pe care e pictatã scena Bunei-Vestiri, ºi cele
douã uºi laterale, cu icoanele Sf. Arh. Mihail ºi Gavriil. Lîngã uºile
împãrãteºti, la dreapta, icoana Mîntuitorului, iar la stînga, a Maicii
Domnului. În colþul din nord, Sf. Ierarh Nicolae, iar în cel din sud
Sf. Ioan Botezãtorul. În mijloc, deasupra uºilor împãrãteºti, e icoana
Cinei celei de Tainã.

În registrul al doilea se gãsesc icoanele sãrbãtorilor împãrã-
teºti în urmãtoarea ordine: Naºterea, Întîmpinarea ºi Botezul
Domnului. În mijloc Înãlþarea Domnului, care este ºi hramul biseri-
cii, de la care la dreapta: Învierea, Schimbarea la faþã a Domnului ºi
Pogorîrea Domnului Sfînt.
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În registrul al treilea, în formã de semicerc, în douã rînduri (în
primul cîte patru, iar în cel de-al doilea cîte douã icoane) vedem
scene din Patimile Domnului.

În al patrulea registru, în mijloc, este aºezatã sf. cruce, de la
care la dreapta ºi la stînga, în ambele pãrþi cîte ªase icoane ale sf.
apostoli, iar în nemijlocita apropiere a sf. cruci, icoana Maicii Sfinte
ºi a Sf. Apostol Ioan.

Tavanul bisericii este construit din cãrãmidã, avînd formã de
semicerc. Între arcade gãsim fresce frumos lucrate, cîte patru de
ambele pãrþi, în urmãtoarea aºezare: în partea de nord: sf. evan-
gheliºti Marcu ºi Ioan, Slãbãnogul de la Vitezda, Sf. Ioan Botezãtorul
predicã în pustie ºi Vindecarea orbului din naºtere. În partea de sud:
sf. evangheliºti Matei ºi Luca, Samariteanul cel milostiv, Isus vindecã
pe cel îndrãcit ºi Isus potoleºte marea, iar în altar: Tatãl Ceresc cu cele
nouã cete îngereºti.

Tot în altar, deasupra proscomidierului, sînt zugrãviþi Sf. Vasi-
le cel Mare ºi Grigorie Dialogul, iar în partea de sud, pe peretele
lateral, Sf. Hrisostom ºi Arhidiaconul ªtefan.

Pristolul este mai ridicat cu douã trepte ºi este prevãzut cu
cele trebuincioase.

Pe peretele dinspre rãsãrit se gãsesc 22 buc. prãznicare, dintre
care 16 pe lemn, în dimensiunea de 25×15 cm, iar restul pe tablã,
în mãrimea de 30×20 cm.

Biserica este împodobitã cu 10 prapuri ºi cu icoane în ambele
pãrþi.

În partea bãrbaþilor este un sfeºnic din sticlã ºlefuitã. Întreaga
bisericã este pardositã cu lespezi de piatrã.

În turla bisericii se gãsesc trei clopote, unul de 760 kg, altul de
450, iar al treilea de 200 kg.

Tot în bisericã se pãstreazã un potir din anul 1742, avînd ur-
mãtoarea inscripþie: „Slujitelje Gospodne pomeni raba Bojiiega
Nicolaja Ioancu. Temesvariie. 1742”.
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Preoþii

S-a arãtat mai sus cã biserica din aceastã comunã a luat fiinþã
la începutul secolului al XVIII-lea. Este un fapt regretabil cã nu-
mele primilor preoþi care au slujit la aceastã bisericã se pierde în
negura trecutului. ªtim doar despre preotul român Adam Hidiºan,
amintit în anul 1767, în consemnarea urbarialã din acel an.295

În biserica nouã, construitã în anul 1808, primul preot a fost
Ioan Drãgan, pãstorind pînã în anul 1830. A urmat – între anii
1827–1840 – ªtefan Drãgan. Între anii 1848–1900 slujeºte Ierosim
Luþai, iar din anul 1897 pînã în 1920 Nestor Luþai.

Între anii 1920–1924, parohia a fost vacantã. În acest timp a
fost administratã de cãtre Simion Cornea, preot în Bãtania. Din
anul 1924 pînã în 1935 este preot Gheorghe Buha. Dupã moartea
acestuia, parohia – timp de doi ani – a fost geratã de cãtre Ioan
Borza din Chitighaz, iar în anul 1937 este ales preot Mladen Luþai,
care a pãstorit pînã la moartea sa din anul 1972.

A urmat o vacanþã de trei ani, perioadã în care parohia a fost
încredinþatã pentru administrare preotului Ioan Magdu din Bã-
tania.

La data de 29 iunie 1975 a fost ales Pavel Ardelean.296 Numitul
s-a nãscut în comuna Újkígyós (Ungaria) în anul 1951. Studiile
elementare le-a fãcut Otlaca-Pustã ºi Giula, dupã care se înscrie
la Seminarul Teologic din Caransebeº, iar dupã terminarea aces-
tuia, îºi continuã studiile la Institutul Teologic de Grad Universi-
tar din Bucureºti. Fiind ales, este hirotonisit preot în anul 1975,
pentru aceastã comunitate bisericeascã.

ªcoala confesionalã

Concomitent  cu  construirea  bisericii comune, în anul 1808,
s-au pus ºi temeliile ºcolii confesionale. Precum la început bise-
rica, ºi ºcoala a fost comunã, care pînã în anul 1865 a avut denu-
mirea de „ªcoalã Mixtã Sîrbo-Românã”.297 ªi precum fiecare naþi-
onalitate îºi avea preotul sãu aºa era ºi cu învãþãmîntul. Prelege-
rile, pînã la despãrþirea din 1865, se fãceau cu schimbul. Dupã
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despãrþire, ºcoala ajunge în posesia românilor ortodocºi,
funcþionînd pînã în anul 1948.

Dintre învãþãtorii care au activat la aceastã ºcoalã pot fi amin-
tiþi urmãtorii: Efrem Brindea, Ignatie Raica, Augustin Pop, Am-
brozie Costea, Aurelia Cîmpeanu ºi Ioan Rusu.

Casa parohialã se gãseºte pe str. Felszabadulás. Este în stare
bunã.

Primul cimitir, deschis în anul 1808, a fost comun pînã în anul
1911, cu proporþia de proprietate: 2/3 a românilor ºi 1/3 a sîrbilor.
Din anul 1911, fiecare bisericã are cimitir separat. Cimitirul româ-
nilor este bine îngrijit, împodobit cu multe cruci ºi monumente
funerare.

Registrele botezaþilor, cununaþilor ºi rãposaþilor încep cu anul
1808. Se pãstreazã la oficiul parohial.

Cãrþi vechi de slujbã bisericeascã

Comunitatea bisericeascã dispune de un exemplar din TRIO-
DUL episcopului Inochentie, tipãrit în anul 1731.

Îi lipseºte foaia de titlu, dar din predoslovie se poate constata
cã îi aparþine lui Inochentie.298

Pe foaia liminarã se gãseºte urmãtoarea însemnare: „Aceasta
sfântã ºi dumnezeiascã carte se tine de Biserica Rãsãritului al
Cenadului, care este în comitatul Cenadului”.

Pe f. 189 este o altã însemnare, anume: „Acest Triodion este al
mieu Popon Dimitriie în Cenad. Msþa Mai 31 Goda 1772”.
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COMUNITATEA BISERICEASCÃ
DIN CHITIGHAZ

Este una dintre cele mai fruntaºe enorii din cuprinsul vicaria-
tului. E centru protopopesc.

Comuna se gãseºte pe linia feratã Curtici–Budapesta, la o dis-
tanþã de 10 km de frontiera dintre Ungaria ºi România. Comuna
Chitighaz este o aºezare veche. Istoricul maghiar Haán Lajos
susþine cã a existat deja în secolul al XV-lea, fiind locuitã de un-
guri ºi români.299

Preotul Iosif Ardelean, în scurta sa descriere a comunei,300

aminteºte despre o tradiþie, dupã care denumirea de azi a locali-
tãþii îºi are originea încã din timpul regelui maghiar István I. (ªte-
fan I, 1001–1038). „…Acesta (adicã regele ªtefan, n.n.) a dat un
ordin, prin carele cîte zece comune laolaltã, numite decacomion,
a trebuit sã aibe cîte o casã de rugãciune, adicã bisericã.
Decacomionul din þinutul nostru sau a fost de tot împoporat,
sau de tot bogat, ºi aºa locuitorii dintr-un motiv oarecare au zidit
douã biserici ºi apoi de la acele biserici a cãpãtat comuna pe
ungurie numirea de: Kwieghaz–Ketegyháza”.301

„Kétegyház” este cuvînt maghiar compus din „két” (doi, douã)
ºi „egyház” (bisericã, parohie), ceea ce înseamnã: „douã biserici”
(parohii) – Kétegyháza.

Dar cele relatate de cãtre Pr. Iosif Ardelean aparþin unei tradiþii
orale, fãrã vreun temei documentar. Totuºi, adevãrul este cã
denumirea de azi a comunei dovedeºte cã aºezarea încã din cele
mai îndepãrtate vremuri avea douã biserici. Despre acest adevãr
ne încredinþeazã ºi sus-amintitul istoric maghiar, Haan Lajos, cînd
menþioneazã cã, în secolul al XV-lea comuna era locuitã de ma-
ghiari ºi români, avînd fiecare din ei cîte o bisericã.302

Primul stãpîn al comunei, despre care ne vorbesc documen-
tele, se numea Siket Elek. Acesta a ajuns în posesia aºezãrii prin
donaþia fãcutã în anul 1412 de cãtre regele Zsigmond (Sigis-
mund)303 în semn de recunoºtinþã pentru fidelitatea lui faþã de
rege. Tot în aceste vremuri, o parte din comunã îi aparþine fami-
liei Erdõhegyi,304 iar dupã opt ani, comuna prin rãscumpãrare –
ajunge în proprietatea lui Maróthy János, ban de Makó.305
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Dispãrînd familia Maróthy, comuna Chitighaz – potrivit legi-
lor de atunci – trece în posesia regelui ºi, ca atare, s-a ataºat cetãþii
din Giula, faþã de care, asemenea altor localitãþi aparþinãtoare
cetãþii, avea ºi ea obligaþia de a îndeplini anumite prestãri,306 ca
de exemplu: cositul fînului, cositul cerealelor cîte o zi pe an ºi în
fiecare an, pe la Crãciun, cîte un car de lemne.307

Este interesant cã iobagii valahi (români, n. n.) din cuprinsul
cetãþii erau scutiþi de plãtirea carului de lemne.308 Acest ordin a
trebuit sã se refere ºi la românii din Chitighaz care au aparþinut
cetãtii,309 unde, – dupã afirmaþia lui Haan Lajos –, în acel timp,
locuiau ºi români.

În anul 1467, o parte din comunã ajunge în proprietatea fa-
miliei Nadabi. O altã parte a fost dãruitã de cãtre împãratul Fer-
dinand I, fraþilor Ocsarovici Péter, Miklós ºi Demeter iar a treia
parte, în anul 1472, s-a dat de cãtre împãratul Miksa – lui Szászi
András.310

Odatã cu cãderea cetãþii Giulei, în anul 1566, ºi localitatea
Chitighaz ajunge sub stãpînire turceascã. De vreme ce turcii aveau
nevoie de venituri cît mai mari, begul Ali a mai colonizat, în anul
1632, din pãrþile Cenadului,311 români,312 ca prin dãrile acestora
sã-ºi majoreze veniturile.

Anul 1686 s-a înscris cu amãrãciune în istoria comunei. În iarna
acestui an, turcii – care iernau în localitate – au distrus toatã
aºezarea, lãsînd în urma lor numai pustietate.313 Locuitorii au
fost nevoiþi sã pãrãseascã comuna.

În anul 1695, turcii pãrãsesc cetatea Giulei,314 se elibereazã ºi
Chitighazul de sub ocupaþia turceascã.

Dupã plecarea turcilor, teritoriile eliberate erau socotite de cãtre
Habsburgi ca noi cuceriri. Aceasta însemna cã regele avea toate
drepturile asupra acestor teritorii ºi moºii: pe baza aceasta el dis-
punea asupra lor. În asemenea împrejurãri, multe din aceste teri-
torii ajung în posesia unor nobili germani sau a unor mercenari
ai Habsburgilor.

Primul moºier al comunei de dupã scoaterea turcilor din aces-
te pãrþi a fost Lövenburg János-Jakab,315 cãpitanul oraºului Giu-
la, care mai tîrziu va deveni subprefect ºi apoi, în anul 1732,
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prefectul judeþului Bichiº. Acesta, în anul 1702,316 a început a
coloniza pe moºia sa braþe de muncã româneºti. În 1720
colonizeazã încã cîteva familii de români din comuna Gyulavári.
Motivul acestei colonizãri era de ordin politic. În ajunul anului
1718 s-au ivit niºte certuri între românii ºi ungurii din localitatea
Gyulavári, aflatã sub stãpînirea lui Lövenburg ºi care se gãseºte la
o distanþã de 3 km de cetatea Giulei. Pentru a se pune capãt
neînþelegerilor, dar ºi pentru a completa locul românilor, care,
dupã trei ani de la stabilirea lor, voiau – din cauza sarcinilor grele
ce li se impuneau – sã pãrãseascã locul de pînã atunci, Lövenburg
i-a colonizat pe românii din Gyulavári în comuna Chitighaz.317

Astfel se ajunge ca, în anul 1724, sã locuiascã în aceastã comunã
155 de familii de români.318

În secolul al XVIII-lea a fost în proprietatea mai multor stãpîni.
În anul 1797, localitatea ajunge în proprietatea lui Almássy Ignác,
subprefectul Timiºoarei, rãmînînd în posesia acestei familii pînã
în anul 1945.319

S-a arãtat mai sus cã, înainte de ocupaþia turceascã, comuna a
fost locuitã de români ºi maghiari. Dupã distrugerea comunei
de cãtre tãtari, în 1686, comuna a rãmas pãrãsitã. Dupã izgonirea
turcilor a început recolonizarea. Imediat, la începutul secolului
al XVIII-lea, apar primii coloniºti. Aceºtia erau români, între care
se gãseºte doar o singurã familie de unguri, cea a lui Dávid Fe-
renc.320 Abia în anul 1804 aduce moºierul în comunã ºi unguri
care în mare parte se trãgeau din aºezãrile învecinate.321

Oare din care pãrþi au venit în comunã strãmoºii românilor de
aici? Dupã istoricul Haan Lajos: „Mulþi (dintre români, n. n.) îºi
au originea din Ardeal, ceea ce se poate deduce de acolo cã mulþi
dintre ei au conumele de Ardelean ºi locuiesc mai cu seamã la
Giula, Chitighaz, Bichiº ºi Ciaba”.322 Examinînd numele de fami-
lii existente ºi azi, cum sînt: Vãrºãndan, Lipovan, Pilan, Otlãcan,
Tulcan, Mocan, Muntean, Criºan, ele aratã cã antecesorii acesto-
ra se trag din localitãþile din nemijlocita apropiere a comunei ºi
s-au aºezat aici fie ca nepoþii românilor care au pãrãsit comuna
dupã distrugerea ei din 1686, fie ca noi-veniþi care ºi-au cãutat
existenþa în aceste pãrþi.
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Înfiinþarea comunitãþii bisericeºti

Prima comunitate bisericeascã ortodoxã românã din judeþul
Bichiº, despre care ºtim, este cea din oraºul Giula. Ea a luat fiinþã
imediat dupã plecarea turcilor din cetatea Giulei, deci în anul
1695.324 A doua este cea din comuna Chitighaz.

Parohia ortodoxã românã din comuna Chitighaz a luat fiinþã
odatã cu recolonizarea localitãþii. Data înfiinþãrii se poate fixa în
primul deceniu al secolului al XVIII-lea, deoarece comunitatea
deja în anul 1716 avea un preot, cu numele Gheorghe.325

Data construirii primei biserici se pierde în negura trecutului.
Arhiva parohiei nu ne dã nici o informaþie în legãturã cu aceasta.
Avem doar o mãrturie indirectã, care ne permite sã credem cã
prima bisericã de lemn a fost construitã imediat dupã stabilirea
românilor aici.

Pe prima paginã liminarã a matricolei botezaþilor din anul 1779
(este registrul cel mai vechi al parohiei, n. n.) se gãseºte urmãtoa-
rea însemnare: „Aburdan Ioþa lîngã biserica cea nouã, ginere a
ciolãcenii satului, cãtanã de cãmarã, care este cãprar”.326 Însem-
narea a fost fãcutã de cãtre preotul botezãtor, în mod provizoriu,
ca sã nu uite înmatricularea nou-nãscutului botezat, fapt care
reiese tot din acel registru, pentru cã, la nr. ort. 3. din anul 1779,
se gãseºte înregistrat Vasile, fiul lui Ioþa Aburdan, botezat la data
de 29 ianuarie 1779.327

Indiferent de faptul cu ce intenþie s-a fãcut însemnarea de mai
sus, se poate constata cu certitudine din cuvintele „biserica cea
nouã”, cã actuala bisericã, în anul 1779, a fost nouã, deci acesteia
i-a premers biserica veche de lemn.328

Parohia, dupã înfiinþare, a cunoscut o înflorire, fapt care reiese
dintr-o însemnare pãstratã la arhiva comunalã, în care se aratã
cã, în anul 1748, la bisericã slujeau patru preoþi „schismatici”
(„habentur hic in Possession Kétegyháza quatuor graeci ritus
Schismatici mynistri vulgo Popae”).329

În urma creºterii numãrului credincioºilor, vechea bisericã de
lemn a devenit neîncãpãtoare. Pe lîngã aceasta, cu trecerea tim-
pului, i s-au produs deteriorãri mari. Datoritã acestor împreju-
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rãri, s-a hotãrît construirea unei biserici cu dimensiuni mai mari.
Fapt regretabil este cã nu ni s-a pãstrat anul în care au început
lucrãrile edificãrii din material solid, cu un turnuleþ modest, a
actualei biserici. Se cunoaºte doar atît cã, deja în anul 1779, bise-
rica cea nouã a existat, pentru cã, precum s-a arãtat mai sus, în
aceastã bisericã a fost botezat Vasile, fiul lui Ioþa Aburdan.

Biserica a fost acoperitã cu ºindrilã, care în anul 1873 s-a schim-
bat cu tablã. Tot în acest an s-a aºezat ºi sf. cruce pe turla bisericii,
prevãzîndu-se cu parafulger.330

Biserica s-a construit din donaþiile fiilor ei, care au contribuit
la lucrãrile de construcþie nu numai cu bani, ci ºi cu muncã ºi
cãrãuºie, cãci – dupã o tradiþie – cãrãmida necesarã la construcþie
a fost transportatã din comuna Milova (judeþul Arad), de la o
distanþã de cca. 80 km.331

În anul 1840, turla modestã a fost reconstruitã în forma ºi
dimensiunile ei de astãzi.

De atunci încoace s-au mai executat lucrãri de reînnoire, de
exemplu, în anul 1959, cînd tot interiorul bisericii a fost zugrã-
vit în ulei, iar în 1974, cînd s-a renovat exteriorul locaºului de
închinare.

Edificiul bisericii din comuna Chitighaz este situat pe o movi-
lã, care se gãseºte în parcul din centrul comunei. Este înconjurat
cu un gard de cãrãmidã, construit încã în anii 1853–1854.332

De-a lungul gardului, de jur împrejur, sînt plantate tufe, fru-
mos îngrijite, iar în jurul bisericii copaci seculari.

În faþa intrãrii principale, la 3 m de edificiul bisericii, se înalþã
o cruce, avînd urmãtoarea inscripþie: „De model ºi întãrire creºti-
nilor. Rãdicatã în anul 1886 pe spesele evlavioºilor creºtini Ioan
Buºigan ºi soþia lui, Floarea, nãscutã Bãndula”.

Biserica are în exterior o lungime de 25 m, o lãþime de 10 m,
iar înãlþimea edificiului e de 6 m, cu acoperiºul de 12 m. Crucea
deasupra turlei se gãseºte la o înãlþime de 28 m.

La cele douã intrãri se gãseºte cîte un antreu, în dimensiuni de
4×3 m.

Pe pereþii bisericii, la o înãlþime de 3 m, atît în partea de sud,
cît ºi în cea de nord, se gãsesc cîte 4 ferestre cu sticlã coloratã, cu
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dimensiunile de 1,80×1 m. La fel este ºi fereastra din partea de
rãsãrit a bisericii.

Lîngã peretele din sud al bisericii se gãseºte crucea frumoasã a
lui „Cristina Ardelean, nãscutã Gheorghievici, preoteasã, 1820–
1867”, care este înmormîntatã aici.

Biserica este construitã din cãrãmidã, tencuitã, vopsitã în cu-
loare galbenã.

Edificiul este acoperit cu tablã, iar turla cu tablã de aramã. În
partea de sud a bisericii se gãseºte o clãdire lipitã de edificiu, în
care este aºezat cazanul, care asigurã încãlzirea locaºului de în-
chinare.

Intrînd în bisericã pe uºa principalã, deasupra este un balcon.
Naosul este despãrþit printr-un zid înalt de 1 m, în partea fe-

meilor ºi bãrbaþilor.
Atît în partea bãrbaþilor, cît ºi în cea a femeilor, gãsim, scaune

sculptate frumos, vopsite în alb.
În fata soleei, în mijloc, este un amvon rotund. În dreapta

jeþul arhieresc, cu icoana Sf. Ier. Nicolae, iar în stînga tronul Nãscã-
toarei de Dumnezeu, cu icoana Maicii Sfinte.

Pe solee, la locurile obiºnuite, se gãsesc cele douã strane, fru-
mos lucrate, iar în faþa icoanei Mîntuitorului ºi a Nãscãtoarei de
Dumnezeu, cîte un sfeºnic sculptat.

Între altar ºi naos se ridicã iconostasul admirabil, în care sculp-
tura ºi pictura se împletesc într-o adevãratã operã de artã. Orna-
mentaþia auritã de trandafiri este lucratã cu o migalã mãiastrã, iar
figurile de pe icoane inspirã un curat duh ortodox.

Este fapt regretabil cã nu ne este cunoscut nici pictorul, nici
sculptorul acestei capodopere.

Icoanele de pe iconostas sînt aºezate astfel: pe uºile împãrã-
teºti Buna-Vestire. De la uºile împãrãteºti la dreapta, icoana Mîn-
tuitorului, sub ea Dumnezeu se aratã lui Moise, iar la stînga, icoana
Nãscãtoarei de Dumnezeu, sub ea Jertfa lui Avraam. În colþul drept
Sfîntul Ioan Botezãtorul, iar în cel stîng, Sf. Ier. Nicolae.

Pe uºile laterale, pe cea dinspre sud, Sf. Arh. Mihail, iar pe cea
dinspre nord, Sf. Gavriil, care sînt dealtfel ºi hramul sfintei biserici.

Deasupra uºilor împãrãteºti este icoana Sf. Treimi. De la aceas-
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tã icoanã, la dreapta ºi la stînga, în cîte douã rînduri (patru jos ºi
douã deasupra) sînt aºezate icoanele celor 12 apostoli, iar deasu-
pra Sf. Treimi este sf. cruce.

Tavanul format în semicerc este vopsit în albastru, reprezentînd
cerul, iar pereþii laterali în alb-închis. Atît tavanul, cît ºi pereþii
laterali sînt vopsiþi în ulei.

Interiorul bisericii este împodobit cu fresce reuºite.
Pe tavan, deasupra pristolului, icoana Sf. Treimi, iar în faþa

iconostasului, Mîntuitorul înconjurat de cei patru evangheliºti, mai
spre apus, deasupra analoghionului, Sf. Fecioarã.

Pe pereþii laterali se gãsesc urmãtoarele fresce: în altar, de la
sud spre nord, Maica Sfîntã, Luarea de pe cruce a Mîntuitorului, Sf.
Trei Ierarhi ºi un înger, iar în naos, pe partea de sud, Isus înaintea
lui Pilat, Samariteanul milostiv, Isus potoleºte marea, iar în partea de
nord, Isus la vîrsta de 12 ani în bisericã, Isus cu samariteanca ºi Isus
cu pruncii.

Cei 20 prapuri, dintre care 16 sînt coloraþi ºi patru negri, con-
tribuie la aspectul frumos pe care ni-l oferã aceastã minunatã
bisericã.

În altar toate sînt dupã rînduiala tipiconalã.
Pe peretele dinspre rãsãrit se gãsesc 24 bucãþi de prãznicare,

vopsite în ulei pe lemn, cu dimensiunea de 20×30 cm.
Între podoabele preþioase de care dispune aceastã bisericã se

numãrã cele douã sfeºnice din sticlã ºlefuitã, lucrate cu multã
mãiestrie.

Pardoseala bisericii, în partea altarului ºi a femeilor, este fãcu-
tã din lespezi de piatrã galbenã în mãrimea de 40×40 cm, iar la
bãrbaþi, pãtrãþele negre ºi albe.

Preoþii333

Numele preoþilor, care au slujit la aceastã comunitate bise-
riceascã ne sînt cunoscute aproape de la înfiinþarea ei care a avut
loc odatã cu recolonizarea, respectiv reîntemeierea comunei.

Primii preoþi, despre care ºtim, au fost popa Gheorghe (între
1718–1748) ºi popa Gligor (de la 1720 pînã 1749). Apoi au ur-
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mat: Petru Petrovici (1733–1780), Florian Popovici (1745–1775),
popa Chirilã (1754–1778), Mihail Ardelean (1775–1831), Simion
Popovici (1775–1823), Simion Popovici jun. (1799–1801), Va-
sile Popovici, fiul lui Simion Popovici (1801–1831), Teodor Ar-
delean (1821–1853), ªtefan Adoc (1829–1837), Petru Chirilescu
(1838–1863), de la anul 1863 a deþinut postul de protopop al
Chiºinãului, Mihail Ardelean (1841–1882), Gheorghe Chirilescu
(1864–1882), Ioan-Iosif Ardelean (1875–1920), Vasile Beleº
(1884–1928), Ioan Borza (1927–1970), care în anul 1934 este
ales protopop pentru protopopiatul din Chitighaz, Petru Miºcuþa
(1931–1981).

Actualmente, parohia este vacantã. Se administreazã – pînã la
îndeplinire – de cãtre preoþii Roman Miºcuþia ºi Gheorghe Békési.

ªcoala confesionalã

Prima ºcoalã confesionalã cunoscutã ºi-a deschis porþile în anul
1793.334 „Cartea de leafã” a învãþãtorului din acel an ne relateazã
urmãtoarele: „Din jos iscãliþii antiºti comunali aducem la cunoº-
tinþa tuturor, cã noi l’am poftit de magistru ºcolar pe Ioan Pap
Oltean, ºi cum cã ºi pînã ce va sosi graþioasa ordinaþiune prea
înaltã, cu dînsul am pãºit la contract astfel, ca pã un an sã aibã
sãlar în bani gata 30 florini. De la fiecare casã o porþiune de grîu.
Pe tot anul patru stângeni de paie. Spre mai mare legitimare am
dat acest contract întãrit cu sigilul nostru îndãtinat. Sig. Kétegyháza
20 Octomvre 1793. Ioan Beleº primar cu antistia ºi la olaltã cu
mai mulþi camerazi. L. S.”335

Deci, contractul prezentat aratã cã, din anul 1793, exista ºcoa-
la, indicã numele învãþãtorului, precum ºi „leafa” lui. Cu scurge-
rea anilor, numãrul locuitorilor români din aceastã localitate ara-
tã o creºtere pronunþatã. Numãrul copiilor de vîrstã ºcolarã a
crescut în aºa mãsurã, încît a fost nevoie de încã o ºcoalã, care s-
a înfiinþat în anul 1876; iar în anul 1889 ia fiinþã în comunã
prima ºcoalã poporalã de fete.336

Învãþãtorii care au funcþionat la aceste ºcoli sînt urmãtorii: Ioan
Pap Oltean (1793–1795), Pr. Mihail Ardelean (1795–1799), Pe-
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tru Toth (1799–1801), Ioan Marcovici (1801–1806), Simion
Tulcan (1806–1807), Gavril Sarca (1806–1810), I. Findilã (1810–
1820), Florian Horºa (1820–1828), Vasile Micºia (1828–1833),
Teodor Molnar (1833–1835), David Bercea (1835–1840), Con-
stantin Silaghi (1840–1849), Teodor Morar, Teodor Bercea, Ioan
Bota, Ioan Albu, Dem. Mihuþ (1850–1851), Ioan Suciu (1852–
1886), Toma Benchiºan (1877–1891), ªtefan Dolga (1886),
Georgiu Bãrãbaº (1891–1892), Trãian Tabic (1905–1918), ªtefan
Puta (1915–1916), Valeria Maghiar (1915–1918).

La ºcoala poporalã de fete, care a funcþionat între anii 1896–
1922 au predat urmãtorii: Octavian Deseanu (1896–98), Talida
Jucoº (1898), Sofia Sãbãu (1900–1905), Sofia Dumitrescu (1905),
Helena Murgu (1905–1910) ºi Eugenia Tasic (1905–11).338

Dupã primul rãzboi mondial, ºcoala a funcþionat cu mari în-
treruperi. Dintre învãþãtorii din acel timp se amintesc Aurelia
Cîmpean ºi soþia preotului Petru Miºcuþa.

Din resurse proprii ºi din contribuþia benevolã a credincioºi-
lor, acum sînt în stadiu de finisare lucrãrile edificãrii casei parohi-
ale, aproape de bisericã.

Cimitirul

Parohia are în proprietate douã cimitire. Unul bãtrîn, în care
se mai înmormînteazã ºi unul nou, care este bine îngrijit. Mai
nou, credincioºii contribuie la înfrumuseþarea lui prin ridicarea
monumentelor ºi crucilor la morminte.

Matricolele se pãstreazã la oficiul parohial. Toate trei încep cu
anul 1779.

Cãrþile de cult

Biserica este prevãzutã cu toate cãrþile trebuincioase pentru
slujbe.

De lîngã cele noi, aceastã bisericã pãstreazã ºi cîteva din cele
vechi. Douã exemplare din Evanghelia mitropolitului Daniil, tipã-
ritã în anul 1723.339 Una din ele este legatã în piele pe tablã, iar
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cealaltã pe carton în catifea. În aceasta din urmã sînt mai multe
însemnãri. Din acestea, una are o deosebitã importanþã, deoare-
ce contribuie la elucidarea problemei prezenþei românilor orto-
docºi la înfiinþarea acestei parohii.

Însemnarea începe cu f. 1, avînd urmãtorul text: „Aceastã
sf(î)ntã Ivanghilie au dat jupãnul Tãmaº din satul Berind ºi au
dat pe sama Sf(i)ntei biserici din oraºul Bikiº, ºi sãi fie de pomanã
pãrinþilor ºi dumisale 1788 Mai. Pomineºti D(oa)mne pre robul
tãu Tãmaº ºi pre roba ta Maria ºi Petru ºi Flore. Scrisam eu preot
Mihail Ghiba paroh din oraºul Bikiº al grecilor fugheniþi (refugi-
aþi, n. n.) al celor din afarã greci ºi rumuni. 1788 Mai 28”.

În anul 1737, cartea se gãsea în comuna Mãdãraº (judeþul Bi-
hor), precum rezultã aceasta dintr-o altã însemnare, care începe
tot cu f. 1: „Intr-aceasta sf(î)ntã Iva(n)ghelie au dat au dãruit
Ion zeace florinþi de pomanã pentru sufletul lui ºi a pãrinþilor
lui în mâna lui popa Petru de Mãdãraº. Pomineºte Doamne
numele robului tãu Ion, Jurca, Neaºa, Saînfira în anul de la Hs.
1737 în luna lui Avgust în 6 zile ºi au dat David, Ion pomanã
doisprãzece florinþi pentru sufletul lui”. Nu se cunoaºte cum a
ajuns cartea de la Mãdãraº la comunitatea din Bichiº, respectiv la
ceea din Chitighaz.

O altã carte de valoare este Molitvelnicul episcopului Ino-chentie,
avînd urmãtoarea foaie de titlu: „M(o/l/i/TV/el/N/i/C acum în
acest chip tipãrit în Sf(î)nta Ep(is)copie a R(î)mnicului. Cu
nevoinþa ºi cu toatã cheltuiala a Preasf(i)nþitului ºi de
D(u)mnezeu iubitorului Kir INOCHENTIE, Ep(is)copul Râmni-
cului. În anul de la Naºterea lui Hs. 1730. fev. 1. De Ierimia
Atanasievici”.

În carte, începînd cu foaia de titlu ºi în continuare, se gãseºte
urmãtoarea însemnare: „Acest Moltv(el)nic ieste a lui Vasile dia-
cului de la Chivasãr cu(m)pãrat cu bani de la tatã mieu…” (restul
indescifrabil).

La sfîrºitul cãrþii s-au adãugat patru pagini, pe care sînt trecute
patru evanghelii, care se citesc la morþi. Acestea au fost copiate –
precum rezultã din însemnarea de pe foaia liminarã: „…Man,
diacul, dela Stei, ºi leam scris pãrintului (M) Popei Man dela
Boarta. Iproci. Leat ot Hs. 1739. Leat ot Adam 7247”.
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Cartea s-a pãstrat întreagã ºi se gãseºte în stare foarte bunã.
Este legatã în pînzã carton.

Din tipãriturile episcopului CLIMENT, la aceastã bisericã se
pãstreazã un ANTOLOGHION din 1745.340

Se gãseºte în stare bunã. Este legat în piele pe tablã. Pe hîrtia
liminarã de la începutul cãrþii este o însemnare din care se cu-
noaºte donatorul ei: „Sã se ºtie aceasta sf(î)ntã carte Mineiu
rumânesc o au cumpãrat Criºan Gavrilã cu 40 de zloþi pentru
sufletul sãu”.

Iconostasul bisericii din Chitighaz
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COMUNITATEA BISERICEASCÃ
DIN CIORVAª

Comuna Ciorvaº se gãseºte pe drumul naþional dintre Bichiº-
ciaba ºi Seghedin (Szeged). În schema organizatoricã a vicaria-
tului face parte din protopopiatul Giula.

Denumirea localitãþii îºi are originea din limba slavã. Înseam-
nã „nisipos”.341 Aceasta îºi are explicaþia în faptul cã pãmîntul
din aceastã regiune este nisipos.

Prima ºtire scrisã în legãturã cu vechimea comunei o avem din
secolul al XV-lea.342 În anul 1458 se numea Chorvas, ca în anul
1558 sã figureze sub denumirea de Cyorvas,343 fãcînd parte din
domeniul pustei Gherla, dintre oraºele Giula ºi Ciaba care se gã-
sea  în  proprietatea  familiei  Ábrámffy.344 Din  aceastã vreme ni
s-a pãstrat numele unui iobag din aceastã localitate, cel al lui Kis
Kelemen, cãruia – mergînd la tîrg – cîþiva ofiþeri giulani i-au rãpit
caii ºi trãsura.345

În anul 1471 a trebuit sã fie o localitate mai micã, organizatã,
deoarece se aminteºte cã, în acel timp, postul de primar a fost
deþinut de cãtre un anumit Elekes Gergely.346 În acel timp, co-
muna a început sã cunoascã o dezvoltare frumoasã, avînd ºi o
bisericã. Aceastã dezvoltare se poate cunoaºte ºi din datele turceºti,
care aratã cã, în anul 1552, se încasau dãri dupã 9 porþi, în anul
1553 dupã 13, iar în anul 1554 dupã 26 de porþi.347

Dealtfel, pe acele vremuri, comuna era proprietatea moºieri-
lor Ábrámffy Boldizsár ºi Perjes Péter. Dintre aceºtia, ultimul a
ajuns într-o situaþie materialã foarte grea, deoarece iobagii lui
erau atît de sãraci, încît nu puteau face faþã impozitelor ce li se
impuneau.348

Începînd cu a doua jumãtate a secolului al XVI-lea, aºezarea a
cunoscut o nouã dezvoltare, ceea ce este învederatã ºi prin fap-
tul cã numãrul familiilor, în anul 1563, era de 53.349 Aceastã creº-
tere al numãrului locuitorilor se datoreºte faptului cã urmeazã
cã fiecare dintre ei cãuta sã-ºi asigure braþe de muncã. Angajarea
lor a contribuit – în mod firesc – la aceastã creºtere.350

În anul 1580, comuna ajunge în posesia moºierilor Ábrámffy
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ºi Farkas.351 Aceasta este ultima ºtire despre comunã, care între
timp a ajuns sub ocupaþie turceascã. Lacuna, care se prezintã de
la aceastã datã pînã la scoaterea turcilor, se poate explica numai
prin faptul cã, asemenea altor localitãþi, ºi comuna Ciorvaº a fost
distrusã de trupele otomane.352

Dupã plecarea turcilor, numele comunei apare din nou în anul
1720, cînd aceastã regiune a fãcut parte din moºia latifundiarului
Harruckern.353 Între anii 1730–40, teritoriul, unde era aºezatã pe
vremuri comuna, prin arendã, ajunge în proprietatea unei fami-
lii bulgare, numitã Kecsemag.354 De aici gãsim tot mai mulþi þã-
rani care lucreazã ca arendaºi pe pãmînturile moºierului,355 din-
tre care o mulþime considerabilã s-a stabilit aici în mod definitiv,
construindu-ºi case pe locul unde se gãseºte actuala comunã.
Prin aceasta s-a depus temelia localitãþii de astãzi, care, în anul
1856, a devenit comunã organizatã, independentã.356

Înfiinþarea comunitãþii bisericeºti

S-a amintit mai sus cã reînfiinþarea comunei Ciorvaº se dato-
reºte în mare parte stabilirii þãranilor din Giula pe aceste melea-
guri. Între aceºtia erau ºi mulþi români ortodocºi, numãrul cãro-
ra, în anul 1890, a fost de 124.357 Dealtfel, primul primar al reîn-
fiinþatei localitãþi a fost român, cu numele de Ioan Pãrasca.358

Românii ortodocºi veniþi ºi stabiliþi aici n-au uitat de vatra
bãtrînã, n-au uitat de credinþa lor strãmoºeascã. Chiar din contrã.
Vizitarea rudelor din Giula erau prilejuri bune pentru satisface-
rea necesitãþilor sufleteºti în biserica în care au fost botezaþi. Le-
gãtura cu biserica din Giula a fost atît de puternicã, încît, mai
tîrziu, le venea preot tot din acest oraº, pentru a le vesti cuvîntul
evangheliei într-o cãsuþã modestã, destinatã acestui scop.

Aceastã situaþie s-a menþinut pînã în anul 1893, cînd credin-
cioºii din Ciorvaº, pe motivul cã distanþa dintre oraºul Giula ºi
comuna lor este prea mare, au solicitat comunitãþii bisericeºti
din oraºul Ciaba sã-i primeascã – în calitate de filie – sub oblã-
duirea ei.359 Tot atunci a fost cerut preotul Victor Popovici din
Ciaba ca, pînã vor fi asigurate condiþiile pentru organizarea în
parohie, sã se îngrijeascã de sãvîrºirea sfintelor slujbe.360
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Anul 1900 are o deosebitã importanþã în viaþa credincioºilor
din aceastã comunã. În acest an s-a terminat construirea cape-
lei.361 A rãmas însã neîmplinitã partea cea mai importantã a do-
rinþei credincioºilor, exprimatã în ºedinþa sinodului parohial, þi-
nutã la data de 12 august 1900, unde s-a hotãrît prefacerea filiei
în parohie, solicitîndu-se totodatã aprobarea înfiinþãrii unui post
de preot în vederea îndeplinirii parohiei.362

Nu ne sînt cunoscute motivele pe baza cãrora protopopiatul
din Chiºineu-Criº nu a aprobat rezolvarea favorabilã a acestei
cereri juste, dar „la propunerea” protopopiatului, Consistoriul
din Arad, în ºedinþa sa din 15/28 noiembrie 1901, a dispus ca:
„…credincioºii din pusta Ciorvaº rãmân ºi mai departe sub în-
grijirea pastoralã a preotului Victor Popovici din Ciaba ca filie la
parohia matre Ciaba…”363

Aceastã situaþie s-a menþinut pînã în zilele noastre, cu schim-
barea cã, în anul 1934, aceastã filie a devenit parohie matrã364

remediindu-se astfel cele neîmplinite în 1901, dar în privinþa în-
grijirii pastorale – în urma crizei de preoþi – este încredinþatã
preotului din Ciaba.

Capela ortodoxã românã din comuna Ciorvaº, cu hramul Sf.
Arhangheli Mihail ºi Gavril, se gãseºte în piaþa Széchenyi nr. 2.

Este instalatã în partea de cãtre stradã a clãdirii. Intrarea în
capelã se face printr-un coridor închis. Tot din acest coridor se
intrã ºi în partea cealaltã a clãdirii, care ar servi de locuinþã pentru
preot.

Capela are o lungime de 7 m, lãþimea este de 6 m, iar înãlþimea
ei de 3,80 m. Pereþii laterali sînt vopsiþi în galben-deschis, pe
cînd tavanul în albastru-deschis, cu stele, în cele patru colþuri cu
chipuri de îngeri, iar în mijloc sf. cruce.

Pe lîngã pereþi, de jur împrejur, sînt aºezate scaune, vopsite în
galben-deschis. Iconostas nu are.

Sf. pristol este aºezat în partea de cãtre rãsãrit a capelei. Lîngã
pristol, la dreapta, este icoana Mîntuitorului, iar la stînga a Maicii
Sfinte cu Fiul în braþe.

În partea dreaptã a pristolului se gãseºte o încãpere de 3×1,80,
care serveºte de prescomider, împodobitã cu o icoanã veche de
lemn, care înfãþiºeazã Naºterea Domnului nostru Isus Cristos.
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Capela este împodobitã cu doi prapuri coloraþi, avînd fiecare
în mijloc cîte o icoanã în ulei.

Deasupra analoghionului, aºezat în mijlocul capelei, este un
candelabru din sticlã ºlefuitã, cu ºase braþe electrice. Duºumeaua
este din scînduri.

Preoþii

S-a arãtat mai sus, cã majoritatea întemeietorilor comunitãþii
bisericeºti au fost originari din oraºul Giula. Este firesc ºi uºor de
înþeles  cã  cei  stabiliþi în noua localitate, în sentimentele lor, nu
s-au rupt de vatra bãtrînã. Aceastã legãturã s-a menþinut pînã în
anul 1893,365 cînd, din motive materiale, au solicitat sã fie trecuþi
sub grija pãrinteascã a preotului din Bichiºciaba,366 situaþie care
s-a menþinut pînã în zilele noastre.

Cãrþi vechi de slujbã bisericeascã

La comunitatea bisericeascã din Ciorvaº se pãstreazã – pe lîngã
cele noi – ºi cîteva cãrþi vechi de slujbã. Acestea au fost primite de
la „biserica-mamã” din Giula. Astfel a ajuns în posesia comuni-
tãþii CHIRIACODROMION-ul din anul 1699, tipãrit la Belgrad,
în timpul pãstoririi mitropolitului Atanasie Anghel.367

Se gãseºte în stare foarte bunã. Este legat în piele pe carton. În
carte se gãsesc urmãtoarele însemnãri: „Aceastã sf(î)ntã carte iaste
a bisearecii oraºului Ghiula”. Pe partea de jos a copertei ºi în
continuare: „Aceasta sf(î)ntã carte se ºtia cã ieste a popii
Constandin feciorul lui Ilie Beleº ºi sau cumpãrat din Mitropolie
ot Belgrad. A lui popa Constandin din Kersteu ºi o las feciorului
Vasãlie. Cine o va lua sã fie anatemã”.

Începînd cu f. 7 ºi în continuare, tot pe partea de jos a cãrþii,
gãsim o altã însemnare cu urmãtorul text: „Aceasta carte anume
Kazanie sau cumpãrat dela preoteasa lui popa Costandin din
Kersteu, care a plãtitu creºtinul nostru anume Moroºan Onu lo-
cuitorul Giuli pentru pomenirea morþilor ºi nu altcuiva fere nu-
mai besericii Giuli spre învãþãtura noroadelor care sau plãtit cu
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10 f. In luna lui dekemvrie în 9 zile în anul 1802. In veci pomeni-
rea rolului Onu, Maria, Maria, Maria, Flora, Nicula, Flora,
Barbura”.

Pe hîrtia liminarã de la sfîrºitul cãrþii: „Aceasta D(u)mnezei-
ascã carte din domnicul oraº Giula a bisearecii Rãsãritului Ne
Unitã învãþãturã”.

PENTICOSTARION-ul mitropolitului Neofit, din anul 1743 are
urmãtoarea foaie de titlu: „PENTICOSTARION ce are întru sin
slujbe ce isã cuvine. Care acum întâi sau tãlmãcit pe limba Româ-
neascã ºi sau tipãrit în zilele preaînãlþatului D(o)mn Io Mihai
Racoviþã Voevod. Cu bl(a)gosloveniia ºi cu cheltuiala
preasf(i)nþitului Mitropolit a toatã Ouggrovlahiia Kir NEOFIT de
la Crit. In oraº în Bucureºti. La leat 7251 (1743). De cucernicul
întru preoþi Popa Stoica Iacovici, tip(o)graf”. Cartea s-a pãstrat
în stare bunã.

LITURGHIER-ul episcopului Partenie, din 1759,368 este legat în
piele pe carton. S-a pãstrat în întregime.

Pe hîrtia liminarã de la începutul cãrþii avem urmãtoarea în-
semnare: „Aceasta sf(î)ntã ºi Dumnezeiascã liturghie iaste a
beseareci Chitihazului, ce are hramul Marilor Voievozi Mihai ºi
Gavril. Scrisam aceste cuvinte în 20 iunie 854 prin ªtefan Adoc”.

„CATAVASIERI grecesc ºi românesc acum tipãrit în zilele prea
înãlþatului împãratului nostru Francisc al II-lea. Prin slobozeniia
Cinstitului Conzistorium al neuniþilor. Sibiu. In tipografia lui
Ioann Bert. 1803”. S-a pãstrat integral, dar nu are copertã.
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COMUNITATEA BISERICEASCÃ
DIN CRÎSTOR

Comuna Crîstor se gãseºte la o distanþã de 7 km de punctul
de trecere Kötegyán-Salonta, dintre Ungaria ºi România.

În schema organizatoricã a vicariatului face parte din proto-
popiatul Micherechi.

Comuna este o aºezare veche. Prima informaþie o avem din
anul 1404. În acest an, regele Zsigmond a dãruit lui Bolya – fiu-
lui lui Boar –, în semn de recunoºtinþã pentru serviciile prestate
de acesta, o bunã parte din zona Criºului Alb, unde se gãseau
aºezãrile Vitha, Keresztur, Csernetfalva, ºi Evalt-puszta. Noul
proprietar a cãutat colonizarea acestor localitãþi depopulate. În-
tre colonizaþi erau ºi mulþi români, care schimbã ºi denumirile
acestor localitãþi. Aºa se întîmplã ºi cu aceastã aºezare din aceea
vreme care cunoaºte ºi denumirea româneascã de Crîstor.369

Gãsindu-se la o distanþã de abia 20 km de oraºul Giula, ea a
fãcut parte din zona care a aparþinut cetãþii din acest oraº. Prin
aceasta se explicã faptul cã multã vreme nu se mai face amintire
de comunã, istoria cãreia este legatã în mare parte de evenimen-
tele cetãþii Giula, care a avut un rol foarte important, mai ales în
timpul luptelor cu turcii.

Odatã cu cãderea cetãþii, care a avut loc în anul 1566, ºi aceas-
tã localitate ajunge sub stãpînire turceascã, impunîndu-i-se din
partea acestora impozite grele.370

Dupã  scoaterea  turcilor,  în  prima  jumãtate a secolului al
XVIII-lea, este trecutã în posesia familiei Lakatos. Dupã aceastã
familie s-au perindat urmãtorii stãpîni de pãmînt: Hrabovszky,
Farkas, Szappanos, Csotka, Leel-Össy, Fazekas ºi Sántha, ca în
ultimul deceniu al secolului al XIX-lea sã ajungã în proprietatea
contelui Tisza ºi a familiei Gervay.371

Majoritatea locuitorilor erau iobagi lipsiþi de pãmînt care trã-
iau din munca grea de pe pãmînturile moºierilor,372 în împreju-
rãri mizerabile.373 Ei erau maghiari ºi români, avînd de îndurat
aceleaºi suferinþe ºi greutãþi.



126

Întemeierea comunitãþii bisericeºti

Mai sus s-a arãtat cã, deja la începutul secolului al XV-lea,
românii erau prezenþi în aceastã localitate. Totuºi despre o viaþã
bisericeascã organizatã putem sã vorbim numai din a doua ju-
mãtate a secolului al XVIII-lea.

Din descrierea situaþiei preoþilor ortodocºi ºi a satelor din Bi-
hor, la sfîrºitul secolului al XVIII-lea se cunoaºte374 cã, în anul
1779, comuna Crîstor avea 30 de case ortodoxe româneºti, cu o
bisericã de lemn, preot fiind Procopie Popovici, care a fost hiro-
tonisit în anul 1758.375 Întrucît numitul preot a primit taina pre-
oþiei pentru comunitatea bisericeascã din aceastã localitate, aceas-
ta înseamnã cã, deja în anul respectiv, erau prezenþi în comunã ºi
locuitori ortodocºi români, care aveau nevoie de preot.

Cele relatate mai sus sînt întãrite ºi de raportul episcopului
Pavel Avacumovici, din 1786, cu privire la situaþia parohiilor, din
care gãsim, cã, în acel an, în comuna Crîstor erau 28 de case
ortodoxe române, cu o bisericã de lemn, avînd ºi un preot,376

care a fost Procopie Popovici, precum rezultã aceasta ºi dintr-o
însemnare ce se gãseºte în Antologhionul episcopului Partenie,
tipãrit în anul 1762, ce se gãseºte la aceastã bisericã încã din anul
1788, în care se aminteºte numele „popii Procopie”.

Prezenþa românilor ortodocºi în aceastã vreme este atestatã ºi
printr-o însemnare care se gãseºte în registrul botezaþilor biseri-
cii reformate din comunã din anii 1788–1807. Pe primele trei
pagini ale acestei matricole se face o scurtã prezentare a istoriei
bisericii reformate din localitate. În ultimul alineat al descrierii se
menþioneazã cã, în acest registru, vor fi introduºi numai refor-
maþii, deoarece, pe lîngã ei, „sînt aici deja ºi valahi de religie greco-
orientalã neunitã”.377

Dat fiind cã însemnarea se gãseºte la începutul registrului care
dateazã din anul 1788, contribuie în mod decisiv la stabilirea
prezenþei ortodocºilor români de aici, prezentatã în mod greºit
de cãtre unii istorici, precum se va vedea din cele ce urmeazã.

Prima bisericã, despre care s-a amintit, a fost înlocuitã, în anul
1830378, cu alta, tot de lemn.
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Unii istorici susþin cã aceasta ar fi prima bisericã ortodoxã ro-
mânã din comunã.379 Pãrerea aceasta este cu totul greºitã, deoa-
rece documentele prezentate nu lasã nici o îndoialã cu privire la
faptul cã românii aveau bisericã cu mult mai devreme.380

Biserica de lemn din 1830, deci a doua despre care ºtim, a
rezistat abia pînã în anul 1900, pentru cã, în urma putrezirii,
lemnãria ºi scîndurile au slãbit în aºa mãsurã, încît ameninþa pe-
ricolul ruinãrii.

Ca urmare a acestei situaþii, autoritãþile au interzis folosirea ei
pentru þinerea sfintelor slujbe,381 urmînd ca, încã în acel an, sã fie
demolatã.

Dupã demolare, deci din anul 1900 pînã în anul 1943, sfintele
slujbe se sãvîrºeau în sala de învãþãmînt a ºcolii confesionale,
fãrã nãdejdea ca în locul bisericii demolate, în lipsa mijloacelor
materiale, sã se mai zideascã o bisericã nouã.

Totuºi, în anul 1943, s-a rezolvat aceastã problemã. Chiar dacã
nu s-a construit o bisericã, s-a instalat aici o capelã modestã.

În anul 1943, baptiºtii din comunã pun în vînzare o casã de
rugãciune. Aceastã clãdire a fost cumpãratã de comuna biseri-
ceascã ortodoxã românã din localitate. Starea clãdirii a reclamat
anumite îmbunãtãþiri. Fãcîndu-i-se renovãrile ºi transformãrile
ce se impuneau, s-a ridicat un iconostas modest, s-au aºezat atît
în partea bãrbaþilor, cît ºi în cea a femeilor scaune frumos lucrate,
s-a vopsit interiorul ºi exteriorul, ca apoi sã fie predatã rostului
ei, împlinindu-se astfel dorinþa fierbinte a credincioºilor de aici
de a-ºi avea din nou locaºul lor de închinare, cu hramul Buna-
Vestire. În anul 1953 s-a construit lîngã bisericã o clopotniþã, în
care este aºezat unul din cele douã clopote, care erau în turla
fostei biserici de lemn. (Al doilea a fost ridicat în timpul primului
rãzboi mondial.)

Capela ortodoxã românã din comuna Crîstor se gãseºte chiar
în centrul comunei, pe strada Molotov nr. 3. Clãdirea capelei
este construitã din chirpici. Este tencuitã ºi vopsitã în culoare
galbenã acoperitã ºi cu þigle. Are o lungime de 12 m, lãþimea ei
este de 6 m, iar înãlþimea de 7 m. Accesul în capelã se face printr-
o singurã uºã, care se gãseºte în partea bãrbãteascã.

Interiorul este simplu ºi modest. Pereþii laterali sînt vopsiþi în
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galben-deschis, cu motive de imitaþie de marmurã. Tavanul are
formã de semicerc. E vopsit în albastru, împodobit cu stele ºi
chipuri de heruvimi. Duºumeaua este fãcutã din scînduri.

Interiorul capelei se împarte în naos ºi altar. Între ele se ridicã
iconostasul modest, construit din scînduri, vopsit în alb, avînd
uºile împãrãteºti ºi douã uºi laterale.

De la uºile împãrãteºti la dreapta este icoana Mîntuitorului, iar
la stînga, a Maicii Sfinte. Deasupra acestora sînt aºezate 6 icoane
pe sticlã, din secolul al XVIII-lea, salvate din bisericile anterioare.

În altar se gãseºte sf. pristol, în dosul cãruia se ridicã o cruce
care dateazã din anul 1878, dãruitã de cãtre vãd. lui Ioan Martin.

De la pristol la stînga este proscomidierul.
Naosul este despãrþit, printr-un perete de scînduri, în parte

bãrbãteascã ºi femeiascã. În ambele pãrþi, pe lîngã pereþi, sînt
aºezate scaune, vopsite în culoare bej. Cele douã strane ºi
tetrapodul se gãsesc în locurile obiºnuite.

Preoþii

S-a amintit mai sus numele preotului Procopie Popovici, hiro-
tonisit în anul 1758 ºi care, în anul 1779, se gãsea la aceastã paro-
hie. Perioada pãstoririi sale aici nu este cunoscutã. De la el ºi
pînã la anul 1853, dintre preoþii slujitori ni s-a pãstrat numai
numele lui Nicolae Popovici, despre care se ºtie cã, în anul 1823,
a deþinut ºi funcþia de învãþãtor382 ºi încã în anul 1834 slujeºte la
aceastã bisericã ca preot.383

Din anul 1853 îl gãsim pe Pavel Hosu, care pãstoreºte pînã în
1874. Pe el l-a urmat fiul sãu Iosif Hosu, pãstorind pînã în 1880,
cînd parohia devine vacantã, fiind administratã de cãtre preotul
Nicolae Rocsin din comuna vecinã, Micherechi.

În anul 1882, postul de preot este ocupat de cãtre Dimitrie
Horvat, servind aici abia trei ani, ca din nou sã-l gãsim pe Nico-
lae Rocsin în calitate de administrator, pînã 1888, an în care sã fie
ales Iosif Hosu, care slujeºte pînã în 1895. Urmeazã din nou un
an de administrare, tot de Nicolae Rocsin. În anul 1896 ajunge
preot Ioan Pantoº, care slujeºte pînã în 1902, urmînd alþii doi
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ani cînd sf. slujbe sînt sãvîrºite tot de cãtre Nicolae Rocsin. Din
1904 pînã în 1913 este preot Vasile Moga, dupã care urmeazã o
administrare pe un timp de doi ani tot de preotul din Micherechi.
Din anul 1915 ºi pînã în 1919, postul de preot este deþinut din
nou de cãtre Ioan Pantoº.

Începînd cu anul 1919 urmeazã o perioadã cu totul grea pentru
comunitatea bisericeascã. Este ºtiut cã, dupã anul 1920, numãrul
preoþilor ortodocºi români de aici a scãzut în mod foarte simþitor.
Au rãmas abia patru preoþi pentru comunitãþile bisericeºti orto-
doxe române rãmase pe teritoriul Ungariei. Criza de preoþi s-a
resimþit ºi în aceastã parohie. Din cînd în cînd, la sãrbãtori mari
sau ocazional se deplasa cîte un preot pentru a sãvîrºi sfintele
slujbe, înmormîntãrile ºi botezurile.

Situaþia deplorabilã s-a mai ameliorat abia în anul 1931, cînd
comunitatea bisericeascã a fost rînduitã purtãrii de grijã a preotu-
lui din Micherechi. Aceastã stare s-a menþinut pînã în anul 1936,
cînd a fost ales Roman Miºcuþia, care slujeºte aici ºi actualmen-
te.384

Preotul Roman Miºcuþia s-a nãscut în oraºul Giula, în anul
1915. ªcoala elementarã a fãcut-o la ºcoala confesionalã orto-
doxã românã din oraºul natal, iar studiile secundare la Giula ºi
Ciaba. Dupã maturitate a luat parte la un curs teologic, fiind
supus unui examen general, dupã care, în anul 1936, a fost hiro-
tonisit preot pentru aceastã comunitate.

ªcoala confesionalã

Pe lîngã bisericã a funcþionat în comunã ºi o ºcoalã confesio-
nalã. Datele de care dispunem în aceastã privinþã sînt cu totul
sãrace.

Prima ºtire despre ºcoalã o avem din anul ºcolar 1823–24, cînd
postul de învãþãtor a fost deþinut de cãtre preotul Nicolae
Popovici.385

Pe el l-a urmat Mihai Doboº, despre care se ºtie cã, în anul
1837, era încã la aceastã ºcoalã,386 ca în anul 1839 sã-l gãsim aici
pe Gheorghe Meruþ387 care a trebuit sã funcþioneze pînã în anul



130

1849, deoarece, în anul 1850, întîlnim numele lui Ioan Radovici.388

Pe el l-a urmat, în anul 1859, Ioan Puºcaº,389 pentru ca apoi,
între anii 1869–72, ºcoala sã fie condusã de cãtre Iosif Sferdjan.390

Dupã aceastã datã, ºcoala a funcþionat cu mari întreruperi.
Dintre învãþãtorii care au mai activat la aceastã ºcoalã ne sînt

cunoscuþi: Hortenzia Raþiu (între anii 1900–1913) ºi Gheorghe
Alexandru (1913–1919).

Casa parohialã. Comunitatea bisericeascã are în proprietate ºi
o casã parohialã veche, dar în stare bunã.

Cimitirul. Parohia dispune ºi de un cimitir. Este bine îngrijit ºi
împodobit cu multe cruci ºi monumente.

Registrele sînt pãstrate la oficiul parohial. Cel al botezaþilor
începe cu anul 1853, al cununaþilor cu 1862, iar al morþilor cu
anul 1854.

Cãrþi vechi de slujbã bisericeascã

Cea mai valoroasã carte de slujbã este LITURGHIERUL mitro-
politului ANTIM, tipãrit în anul 1713.391

Cartea este legatã în piele pe lemn, în stare bunã. În carte gã-
sim mai multe însemnãri. Prima o avem pe hîrtia liminarã de la
început, cu urmãtorul text: „Aceasta sf(î)ntã ºi D(umne)zeiascã
Liturghie este a lui Vereº Ioan preotul din Soºtoroþ. Scrisam în
Soºtoroþ în luna dekebr. în 20 de zile 1845”. Însemnarea de mai
sus se gãseºte cuvînt cu cuvînt pe marginea paginii 156.

Pe dosul hîrtiei liminare se gãsesc urmãtoarele: „O a þine ne-
norocite ºi amãrâte. Cînd gîndesc cele petrecute ºi necrezute,
umblând prin strãinãtate, nici o bunãtate nuam aflat nicãire, cãci
pizmuire, care tot binele stricã, ca o nevrednicã, dragoste âi stã
împotrivã ºi sumeþivã toate dragoste sã strice ºi sufoce. Unde
vede dragoste mare, aliargã tare sã o strice, sã o rãsipeascã, sã o
despãrþeascã. Aºa ºi dupã mine au umblat, pînã mau aflat.
Vãzândumã trãind bine, umbla dupã mine tot cu minciuni, mau
hulit, pânã mau gonit dintre prietenii iubiþi mie cunoscuþi cu
care eu mã iubeam. ªi âm petrecea voarbe bune ºi viaþa, ºi toatã
dulceaþa. Iarã acum cu zile trãiesc. ªi multe gândesc, cînt ºi zic



131

inimei mele ºi bune ºi rele. Rabdã inimã ºi taci cã tot tu le faci cã
dacã vei îngãdui, nu vei chinui. Cãci care îngãduieºte, multeºi
foloseºte. Scrisam eu Vereº Ioan în Soºtoroþ fevruarie în 9 zile
anu 1844”.

Pe marginea paginii 47: „Aceasta carte este a lui Ioan Horvath
preot în Burzuc. 1855”. Din aceastã însemnare se pare a se gãsi
explicaþia cum a ajuns cartea la biserica din Crîstor. De la Ioan
Vereº cartea a putut ajunge în posesia preotului Ioan Horvath,
iar dupã moartea acestuia este moºtenitã de cãtre fiul sãu, Dimitrie
Horvath, care, devenind preotul Crîstorului, a luat-o cu sine, iar
dupã moartea lui a rãmas la biserica din Crîstor.

O altã carte de valoare este ANTIOLOGHIONUL sau FLOA-
REA CUVINTELOR, tipãritã de cãtre episcopul PARTENIE, în anul
1762.

Învelitoarea este de piele pe tablã ºi se gãseºte în stare bunã.
Este un fapt regretabil cã îi lipseºte foaia de titlu, dar din predos-
lovie se poate constata cã este tipãritura episcopului Partenie.
Încolo s-a pãstrat întreagã. Pe prima paginã liminarã stau urmã-
toarele: „Aceasta sf(î)ntã carte anume MINEIU iaste a sfintei
beserici de Sarkadkeresztúr, scris în 15 zile februarie 1834 de cel
între preoþi Popovici”.

Mai jos: „Aceasta sf(î)ntã carte anume Mineiu iaste a sfintei
biserici din Sarkadkeresztúr, scris în 2 zile dekemvrie în anul
Domnului 1837, de Mine Doboº învãþãtor din comitatul Bihoru,
adicã din Tãmaºda de naºtere…” Pe dosul hîrtiei liminare: „Aceas-
ta sfãntã carte Mineu iaste a sfintei biserici din S.Keresztur. Scrisam
eu Radovici Ioan învãþãtor sistematicesc anul 1850 ºi anul 1851”.
Mai jos: „Puºcaº Ioan învãþãtor am fost 1859. Iar în anul 1864
jumãtate de an am fost (lipseºte), iarã în anul (lipseºte) numai
cantor. In anul 1865 a fost seceta cea mare. Scrisam Sark.Keresztúr
24 de zile 1866. (Luna e ºtearsã). Puºcaº Ioan”.

Dat fiind cã lipseºte foaia de titlu a cãrþii, lipseºte începutul
unei însemnãri, care, de la f. 1 ºi în continuare, conþine urmã-
toarele: „…din lucruri mãrturisirilor. Nu se mãrturiseºte de des-
tule, ci cumpãrãtorul Costin dau de pomanã. A o cumpãra amu
nu sã îngãduieºte a fi împãrþitoarea aceasta carte între pruncii
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popii Procopie. Numai sã judecã a fi a bisericii din S.Keresztúr.
Dat în S.Keresztúr 31 de zile octomvr anu 1788. Prin mine Gheor-
ghe Ionisavlevici protoprezviter O/radea (M)are”.

Însemnarea de mai sus pare a fi urmarea unei anchete, unde
copiii popii Procopie poate ar fi pretins ca aceastã carte, dupã
moartea tatãlui lor, sã ajungã în proprietatea lor. Protopopul,
þinînd cont de faptul cã Antologhionul a fost dãruit de cãtre Costin
pomanã pentru bisericã, hotãrãºte ca aceasta sã rãmînã ºi pe mai
departe în posesia bisericii din Crîstor.

Din tipãriturile episcopului Vasile Moga, aceastã bisericã po-
sedã o Evanghelie, care s-a pãstrat într-o stare foarte bunã. Este
învelitã cu piele pe tablã de lemn. Foaia de titlu este: „Sf(î)nta ºi
D(u)mnezeiasca EVANGHELIE. Acum adouo oarã tipãritã în
zilele preaînãlþatului Împãrat al Austriei Ferdinand Întâiul, su
blagosloveniia Prea-Osfinþitului Domn VASILIE MOGA episco-
pul Neuniþilor din Ardeal. La Sibiu, în crãiasca priv. Tipografie
Gheorghie de Cloziuº. 1844”.

Pe pagina liminarã de la sfîrºitul cãrþii se gãseºte urmãtoarea
însemnare: „Aceasta Sfântã Evanghelie sau cumpãratu prin mine
Indrii Puºcaº bãtrânu cu zece florinþi ºi 57 crucieri, în vãluitã
pentru iertarea pãcatelor ºi a pruncilor ºi sã dã pomanã sfintei
biserici greco-orientalã din S.Keresztúr în anu 1892 luna Martie
25 de zile”.
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Clopotniþa bisericii din Crîstor



134



135

COMUNITATEA BISERICEASCÃ
DIN DARVAª

Comuna Darvaº se gãseºte pe ºoseaua naþionalã dintre Szeg-
halom ºi Berettyóújfalu.

În schema organizatoricã a vicariatului face parte din proto-
popiatul Micherechi.

În ceea ce priveºte originea denumirii comunei, unii susþin cã
acest nume s-a pãstrat dupã numele unui moºier, cu numele
Daru, care ar fi locuit aici,392 ceea ce nu este documentat. Mai
verosimilã pare explicaþia care s-a pãstrat prin tradiþie. Regiunea
unde se gãseºte comuna de azi, pe vremuri, a fost mlaºtinã, dînd
adãpost pãsãrilor acvatice. În aceastã parte trãiau o mulþime de
cocori. De aici ar proveni numele localitãþii,393 deoarece cuvîntul
„Darvas” în limba maghiarã înseamnã „locuit de cocori”.

Prima însemnare cu privire la vechimea comunei o avem din
anul 1396394, an în care aºezarea menþionatã sub numele de
Daures395, împreunã cu cetatea Cheresigului ºi alte localitãþi, a
fost dãruitã familiei Csáky.396 În 1421, membrii familiei Csáky au
împãrþit moºiile lor. În urma acestei împãrþiri, comuna Darvaº
ajunge în proprietatea lui Csáky György.397

În timpul ocupaþiei turceºti, comuna a fost distrusã. În anul
1631, toate moºiile lui Csáky au fost confiscate de cãtre Rákóczi
György398 ºi dãruite familiilor Olasz ºi Szávó.399 Între aceste do-
menii se gãsea ºi comuna Darvaº care a fost ºi ea împãrþitã între
cele douã familii.

Dupã plecarea turcilor a început reînfiinþarea comunei. Între
reîntemeietori au fost ºi români, care s-au stabilit aici în mod
definitiv.

Întemeierea comunitãþii bisericeºti

Comunitatea bisericeascã ortodoxã românã de aici a luat fiinþã
dupã stabilirea românilor în comunã. Aceasta s-a petrecut în ju-
rul anului 1720,400 precum reiese dintr-o însemnare de la înce-
putul matricolei bisericii reformate din comunã, unde se menþi-
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oneazã cã reîntemeierea comunei a avut loc în anul 1717.401 De
aici urmeazã cã populaþia s-a stabilit în jurul acestui an.

Românii stabiliþi aici, probabil, nu peste mult timp ºi-au con-
struit modesta lor bisericã de lemn. În aceastã bisericã a slujit
preotul Teodor Norman,402 hirotonisit în anul 1760,403 care încã
în anul 1779 este menþionat cã a pãstorit credincioºii celor 61 de
case ortodoxe române din comunã.404

Nu ne este cunoscut pînã cînd a rezistat aceastã bisericã. Pro-
babil pînã la începutul secolului trecut, cînd s-a construit actuala
bisericã din material solid, în turla cãreia a fost mutat, din fosta
bisericã, singurul clopot, turnat în anul 1764.405

Biserica ortodoxã românã de aici, cu hramul Sf. Arh. Mihail ºi
Gavril, se gãseºte pe strada principalã a comunei. Nu se cunoaºte
anul construirii. Este edificatã din cãrãmidã tencuitã, vopsitã în
culoare galbenã. Pînã în anul 1929 a fost acoperitã cu ºindrilã
care a fost schimbatã, atît pe edificiu, cît ºi pe turlã, cu tablã.

Edificiul locaºului de închinare are o lungime de 19 m, la care
se adaugã încã 4 m, lungimea turnului, care nu este clãdit deasu-
pra edificiului, ci în faþa lui. Lãþimea bisericii este de 8 m, iar
înãlþimea de 5 m. Turla are o înãlþime de 20 m.

Pe parcurs i s-au fãcut diferite îmbunãtãþiri. Dintre acestea mai
de seamã au fost cele din anul 1888, cînd s-a vopsit atît interio-
rul, cît ºi exteriorul, pe cînd în anul 1979 s-a reînnoit exteriorul,
tabla de pe acoperiº, precum ºi burlanele edificiului.

Intrarea în bisericã se face prin douã uºi. Uºa principalã, aºe-
zatã în partea dinspre apus, înaltã de 2 m, are douã aripi. Este
fãcutã din gorun. Cealaltã uºã se gãseºte în partea bãrbaþilor, fã-
cutã tot din gorun. Naosul este împãrþit, printr-un perete de
scînduri, în parte bãrbãteascã ºi femeiascã. Partea femeilor este
puþin mai ridicatã.

În naos, lîngã pereþi, se gãsesc scaune vopsite în albastru-des-
chis.

Soleea este mai ridicatã cu o treaptã. Aici se gãsesc cele douã
strane lucrate din scînduri.

Altarul este despãrþit printr-un iconostas modest din zid de
cãrãmidã. Atît iconostasul, cît ºi uºile împãrãteºti, precum ºi cele
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douã uºi laterale, sînt vopsite în culoare gri. Pe iconostas se gã-
sesc urmãtoarele icoane: de la uºile împãrãteºti la dreapta, Mîn-
tuitorul, la stînga Maica Sfîntã, iar deasupra uºilor împãrãteºti Cina
cea de Tainã.

În altar toate sînt aºezate dupã rînduialã.
Pe pristol, în faþa chivotului, este o cruce de argint, în interio-

rul cãreia, sub sticlã, este sculptatã Rãstignirea. Crucea a fost dãruitã
în anul 1840 de cãtre Ioan Andrási, precum rezultã aceasta din
inscripþia de pe partea de jos a postamentului.406

Tavanul bisericii este vopsit în albastru-deschis, împodobit cu
stele. Duºumeaua este fãcutã din scînduri.

În bisericã se gãsesc patru prapuri coloraþi ºi doi negri, avînd
fiecare în mijloc, de ambele pãrþi, cîte o icoanã vopsitã în ulei pe
pînzã.

Preoþii

Primul preot, despre care ºtim, este Teodor Norman, hiro-
toni-sit în anul 1743.407 Nu ne este cunoscut timpul pînã cînd a
slujit. În schimb se ºtie cã în anul 1779 a fost la aceastã biseri-
cã.408

Urmãtorul preot, despre care avem date precise, este ªtefan
Popovici. Începînd cu el, ne sînt cunoscuþi toþi preoþii care au
servit la aceastã comunitate bisericeascã.409 Dupã ªtefan Po-
povici, care a slujit între anii 1814–1822, a urmat Gheorghe Hatoº
(1822–1830), urmat de cãtre Dimitrie Neteu, care a stat aici abia
un an, ca dupã el sã-l gãsim pe Dimitrie Bodea (1831–34). Între
anii 1834–41 pãstoreºte Constantin Chiº, urmat, între anii 1841–
49, de Gheorghe Beºean. Dupã el pãstoreºte Nicolae Boinþi
(1849–73), pe care îl urmeazã, cu trei ani de slujire, Mihai Haºaº.
Din 1876 pînã în 1886 slujeºte Beniamin-Iuliu Costa, urmat, în-
tre anii 1886–95, de Dimitrie Nica. Între anii 1895–1920 pãsto-
reºte Gheorghe Papp, dupã care urmeazã o perioadã grea pentru
comunitatea bisericeascã, deoarece – în urma crizei de preoþi –
abia în anul 1933 se îndeplineºte postul de preot. În acest in-
terval, asemenea altor comunitãþi, numai din cînd în cînd s-a
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putut deplasa cîte un preot în parohie. În anul 1933 este ales
preot Gheorghe Ardelean, care deþine acest post pînã în anul
1960, cînd este mutat la comunitatea bisericeascã din Giula II.
Pe el l-a urmat Francisc Latina, pãstorind aici pînã la moartea sa
intervenitã în anul 1971. De atunci încoace, parohia este trecutã
sub grija preotului Cornel Mândruþãu din Jaca.

ªcoala confesionalã

Comunitatea bisericeascã a avut ºi o ºcoalã confesionalã, care
a funcþionat cu întreruperi. Dintre învãþãtorii care au activat la
aceastã ºcoalã ne sînt cunoscuþi urmãtorii: Gheorghe Lupuþ, care
a funcþionat ca învãþãtor deja în anul 1800.410 Între anii 1851–79
îl gãsim pe Ioan Radovici,411 pe care îl urmeazã Gavril Barna.412 A
mai funcþionat Emanuil Papp,413 care mai tîrziu a devenit preot
în parohia din Sãcal.

Parohia are ºi o casã parohialã, care se gãseºte în nemijlocita
vecinãtate cu biserica.

Comunitatea bisericeascã are în proprietate ºi un cimitir care
în ultima vreme se înfrumuseþeazã prin multele cruci, care se ri-
dicã în amintirea celor trecuþi la cele veºnice.

Registrele se pãstreazã la oficiul parohial. Cel al botezaþilor
începe cu anul 1814, al cununaþilor cu 1844, iar cel al morþilor cu
anul 1814.

Cãrþi vechi de slujbã bisericeascã

Biserica de aici pãstreazã cîteva cãrþi vechi de slujbã biseri-ceascã.
Dintre acestea cea mai valoroasã este Evanghelia mitropoli-tului

TEODOSIE, din 1682. Evanghelia s-a pãstrat într-o stare
deterioratã. Este regretabil faptul cã îi lipsesc anumite pãrþi, anu-
me: foaia de titlu, prima parte a predosloviei, precum ºi partea
evangheliilor din luna mai ºi pînã la sfîrºit.

Cã aceastã carte îi aparþine mitropolitului Teodosie se poate
constata din ultima parte a predosloviei, unde putem citi urmã-
toarele: „…ªi aºa cu a noastrã poruncã ºi cheltuialã îndreptândusã
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ºi puinduse ºi în tipografiia ce sau lucrat la sf(î)nta Mitropolie,
fiind arhiereu ºi pãstor creºtinescului acestuia norod, pãrintele
nostru Kir Teodosie Mitropolitul…”.

Cartea i-a aparþinut popii Ioan, fãrã a se menþiona locul ºi
timpul unde ºi cînd a slujit, precum reiese aceasta din însemnarea
care se gãseºte pe f. 10 v. ºi în continuare: „Întru aceasta Evadelie
(Evanghelie, n.n.) a dat popa Ion pentru sufletu…”, iar pe v. f.
15 ºi în continuare se aflã aceastã însemnare: „Întru aceasta
Evadelie au dat Pante 5 mãrieºi cu soþu lui pintru suflete lor. Se
le fie pom(a)ne”.

O altã carte a parohiei este TRIODION-ul mitropolitului Raiacici,
din anul 1848. Este învelitã în piele pe carton ºi s-a pãstrat în
stare bunã. Reversul hîrtiei liminare de la începutul cãrþii conþine
urmãtoarele: „Aceasta carte cu numele Treod este a sfintei bisericii
din Darvaº. Sau cumpãrat în anul 1859 fevruarie în 5. Cu el un
Apostol ºi un Octoih mic. Preþul la toate tri 30 ft. Adicã Trizãci de
florinþi în argint din banii s. bis. prin curatorul (epitropul, n.n.)
s. bis. Andor Iosif. Însemnat prin mine Nicolae Boinþ de L(ege)
G(rec-orientalã) N(e)U(nitã) preot în Darvaº”. Pe hîrtia liminarã
de la sfirºitul cãrlii: „Emanuil Pap student la teologie ºi învãþãtor”.
Mai jos: „Aceasta carte este a Sf. Biserici de Darvaº. Scrisam eu
Ioan Radovici învãþãtor, Anul 1871”. Pe dosul acelei hîrtii: „Spre
amintire am scris: În anul 1879 am ocupat postul de învãþãtor,
pe care l-am deþinut pînã în 1888. Gavril Barna”. Pe hîrtia liminarã
de la începutul cãrþii: „Ioan Radovici învãþãtor Anul 1859”.
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COMUNITATEA BISERICEASCÃ
DIN GIULA I – MIKLÓSVÁROS

Cãlãtorul care trece prin ºesul judeþului Arad spre Ungaria,
deja din comunele Socodor ºi Pilu din România observã turla
monumentalei biserici ortodoxe române – ctitoria Nicoreºtilor –
din vechiul oraº Giula.

Oraºul se gãseºte la o distanþã de 4 km, de punctul de trecere
Giula-Vãrºand, dintre Ungaria ºi România. Este centrul vica-
riatului ºi centru protopopesc.

Oraºul Giula, azi staþiune balnearã cunoscutã ºi peste hotare,
odinioarã era vestit prin tîrgurile la care veneau locuitorii locali-
tãþilor din împrejurimi, pînã ºi românii din Munþii Apuseni ºi
are o vechime de aproape ºapte secole.

Dupã cei mai mulþi istorici, întemeierea oraºului a avut loc
între anii 1232–1313.414

Cel dintîi document în care se aminteºte despre oraº, al cãrui
nume pe acele vremuri era Julamonustra (Mãnãstirea Jula), este
o diplomã a regelui maghiar Carol Robert de Anjou dateazã din
20 iunie 1313.

În aceasta se menþioneazã dreptul acordat de cãtre rege unui
vãtaf, cu numele Cosma cel Mic din aceastã localitate, de a dis-
pune liber asupra bunurilor sale.415 Actul de donaþie mai amin-
teºte cã regele s-ar fi întreþinut cîteva zile, fapt care aratã cã aceastã
aºezare era deja o localitate mai însemnatã. De aici rezultã cã
întemeierea oraºului se poate pune cu hotãrîre pe o datã de di-
naintea anului 1313.

În urma unor sãpãturi care s-au întreprins în preajma oraºului
au ieºit la luminã ruinele unei biserici, altarul cãreia este aºezat
spre rãsãrit, construit în formã de semicerc, în stil roman. Biseri-
ca dateazã din anul 1295.416

În consemnarea zeciuielii papale dintre anii 1332–1337 aflãm
cã localitatea avea pe acele vremuri un preot, cu numele Petru,
care plãtea o zeciuialã anualã de 20 bani.417

Oraºul, aºezat aproape pe Criºul Alb, înconjurat de mlaºtini, a
început a se dezvolta datoritã construirii unei cetãþi care a apãrat
populaþia de nãvãlirea duºmanilor. O fortãreaþã cu turn a fost
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edificatã în timpul domniei lui Carol Robert, la care mai tîrziu
s-au mai adãugat cîteva clãdiri, ca apoi, în timpul domniei regelui
Zsigmond, sã fie terminatã în forma în care ni s-a pãstrat.418

În anul 1403, oraºul ajunge prin donaþie regalã, în posesia
familiei Maróthy János.419 În acest timp, oraºul cunoaºte o dez-
voltare importantã, la care a contribuit foarte mult cetatea, rolul
strategic important al acesteia, precum ºi aºezarea geograficã a
oraºului.

Dupã moartea ultimului vlãstar al familiei Maróthy, oraºul
împreunã cu cetatea, este trecut în rîndul averilor regale, asigu-
rîndu-i-se anumite privilegii.420

În secolul al XV-lea, cînd oraºul se numea Vég-Gyula,421 au
urmat vremuri de grele încercãri asupra localitãþii, urmãrile cãro-
ra s-au resimþit mai bine de un secol ºi jumãtate. În acele vremuri
s-au dezlãnþuit nãvãlirile turcilor pe teritoriul Ungariei. Falnica
cetate a oraºului a avut un rol chiar decisiv în calea turcilor. Totuºi,
dupã multe ºi grele lupte care s-au dat pentru cucerirea cetãþii, a
învins superioritatea numericã zdrobitoare a atacanþilor ºi, în anul
1566, oraºul ºi cetatea a ajuns pe mîna turcilor.422

Despre viaþa locuitorilor din timpul ocupaþiei turceºti avem
date destul de multe. Aceasta se datoreºte faptului cã un cãlãtor
ºi istoric turc, Evlia Celebi, care a îndeplinit ºi serviciul de militar,
între anii 1660–1666, se gãsea în Ungaria, cutreierînd toatã partea
ocupatã de turci, descriind cele vãzute ºi constatate în douã
volume,423 traduse în limba maghiarã de cãtre Karácsony Imre.

Din aceste descrieri ºtim cã oraºul Giula a fost capitalã de
sandjac, care cuprindea aproape întreg teritoriul judeþului Bichiº
actual.

Numitul istoric a vizitat, în anul 1666, cetatea ºi oraºul, des-
criind amãnunþit tot ce a vãzut. Aminteºte, între altele, ºi despre
locuitorii oraºului, între care sînt ºi români: „Întreaga populaþie a
oraºului vorbeºte limba turceascã, dar mulþi ºtiu sã vorbeascã ungureºte
ºi româneºte. Iobagii toþi sînt unguri ºi români… Viaþa este ieftinã,
pentru cã ungurii ºi românii sînt harnici, silitori ºi serviabili.”424

Ocupaþia otomanã a durat pînã în anul 1695, cînd ºi oraºul
Giula se elibereazã de sub jugul turcesc.425
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Întemeierea comunitãþii bisericeºti

Din relatarea lui Evlia Celebi sîntem informaþi cã, în timpul
ocupaþiei turceºti, între locuitorii oraºului erau ºi români, iobagi
harnici ºi silitori.426 Aceºti români au trebuit sã facã parte din
locuitorii bãºtinaºi ai oraºului, care s-au ocupat cu grãdinãritul.

Populaþia românã din oraº a trebuit sã þinã mult la credinþa
strãmoºeascã. Numai aºa se poate explica informaþia istoricului
maghiar Karácsonyi János, care aminteºte, cã deja în anul 1695 –
deci anul ieºirii turcilor din oraº – ia fiinþã o comunitate biseri-
ceascã ortodoxã românã în oraºul Giula.427 Este fapt regretabil cã
nu ni s-a pãstrat nici un document din care s-ar putea cunoaºte
dacã au avut ºi bisericã, în schimb se poate crede cã una din cele
trei biserici existente pe acele vremuri în oraº sã fi fost chiar a lor.

Dupã aceastã informaþie s-ar pãrea cã aceastã comunitate bi-
sericeascã a luat fiinþã în anul amintit. Informaþia, în forma aceas-
ta, este eronatã, deoarece anul 1695 nu indicã data înfiinþãrii
unei comunitãþi ortodoxe române în acest oraº, ci existenþa
acesteia. Altcum nu se poate înþelege de ce mitropolitul Sofronie,
care îºi avea reºedinþa în mãnãstirea Hodoº-Bodrog, deja în anul
1651428 purta titlul de „mitropolitul cetãþilor Lipova ºi Giula”.429

Fie cã acest Sofronie a fost numai un mitropolit pribeag430, care
a stat la Bodrog poate numai puþin timp, cãlãtorind în Rusia,431

aceasta este o problemã secundarã. Important este cã el se intitula
„mitropolitul Lipovei ºi Giulei”. Ori dacã în acest oraº nu erau pe
acele vremuri ortodocºi români ºi comunitate bisericeascã orto-
doxã românã, ce rost mai avea sã se intituleze ºi mitropolitul
unui oraº în care el nu avea nici credincioºi ºi nici comunitate
bisericeascã?

Despre existenþa comunitãþii bisericeºti, amintitã de istoricul
Karácsonyi, ne încredinþeazã ºi un sigil aplicat pe o cerere a aces-
tei comunitãþi, adresatã episcopiei din Arad.432 Sigilul conþine
urmãtorul text: „SIG. ECC. GYU. GREKIT. N. UNUTI. 1703".

În cîmpul sigilar se distinge o bisericã, cu turla ºi crucea în
dextram, iar în sinestram altarul, surmontat de o cruce.

Dovezile mai sus prezentate atestã cu certitudine cã aceastã
comunitate bisericeascã a existat în anul 1695.
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Dupã scoaterea turcilor, cetatea cu oraºul ajunge în proprie-
tatea lui Harruckern János, care, în anul 1720, îi scoate pe români
de pe teritoriul cetãþii, aºezîndu-i în partea de nord-est a oraºului,
în nemijlocita apropiere a cetãþii.433 Aici s-a construit prima bise-
ricã ortodoxã românã, în anul 1721.434

În anul 1727, în locul bisericii de lemn se construieºte o altã
bisericã, din cãrãmidã. Crescînd însã numãrul credincioºilor,
aceastã bisericã devine neîncãpãtoare. În locul ei s-a construit, în
anul 1762, una mai spaþioasã, dar fãrã turn. În anul 1774, cre-
dincioºii au solicitat sã li se aprobe zidirea unui turn deasupra
bisericii.435 Dupã mai multe cereri s-a aprobat construirea
turnului, dar în decursul lucrãrilor s-a constatat cã nu s-au
respectat dimensiunile, în sensul cã turnul a fost fãcut mai înalt
decum a fost aprobat. Conducerea judeþului Bichiº a raportat
numaidecît guvernatorului cã turnul, aproape gata, este mai înalt,
decum a fost plãnuit.436 Nu sînt cunoscute dispoziþiile
guvernatorului, dar turnul a rãmas neschimbat.

Acest locaº de închinare a fost de scurtã duratã, deoarece – în
anul 1801 – un puternic incendiu a mistuit aproape întreg ora-
ºul,437 cãzînd pradã ºi biserica ortodoxã românã, nimicindu-se
multe acte preþioase, matricole, însemnãri ºi icoane.

Credincioºii dornici de a avea o nouã bisericã au solicitat au-
toritãþilor competente aprobarea – pentru asigurarea cheltuielilor
de construcþii – a unei colecte pe þarã. Au fost refuzaþi ºi sfãtuiþi
sã se adreseze episcopului Aradului ºi sã cearã ajutor de la aceas-
tã episcopie.438

De la Episcopia Aradului nu se putea aºtepta nici un fel de
ajutor, cu atît mai puþin, cu cît episcopul Pavel Avacumovici nu
nutrea sentimente de simpatie faþã de români. Dimpotrivã. Cu
apucãturile lui scandaloase ºi abuzurile revoltãtoare a stîrnit ura
românilor asupra sa ºi asupra întregii ierarhii sîrbesti.439

Dar nici episcopia nu dispunea de fonduri, tocmai din cauza
„activitãþii” episcopului Avacumovici. Acest fapt reiese din datele
episcopiei, care, la rîndul ei, a fost nevoitã sã ridice de la cîrmuirea
oraºului un împrumut pentru a se putea termina lucrãrile de la
catedrala de acolo, începute încã în anul 1791, plãtindu-se acest
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împrumut cu procese, deºi dupã moartea episcopului
Avacumovici, fratele sãu ªtefan, episcopul Timiºoarei, gãsi la el
100.000 florini, pe care i-a însuºit.440

Ca urmare, a rãmas o singurã soluþie, aceea a sacrificiului fãrã
margini a credincioºilor din oraº, în frunte cu familia Nicoreºti-
lor, a ajutorului eficace al contelui Wenckheim, pe moºia cãruia
sute de români munceau cu sîrguinþã.

Construirea monumentalei biserici a început în anul 1802.
Terenul mlãºtinos nu era potrivit pentru o asemenea clãdire, din
care motiv temelia bisericii a fost aºezatã pe 16 piloni, lungi de
cîte 10 m.

Edificarea bisericii a durat zece ani, fãrã întrerupere.
Între timp, – în lipsã de resurse materiale –, parohia a fost

nevoitã sã ridice un împrumut, cu dobîndã mare, de la comuna
Szeghalom. Din cauza dobînzilor mari, parohia nu a putut face
faþã îndatoririlor de achitare, urmînd un ºir lung de procese. În
sfîrºit, procesul s-a încheiat cu o sentinþã favorabilã pentru paro-
hie, pe baza cãreia parohia a fost scutitã de a mai plãti, deoarece
s-a constatat cã suma cotizaþiilor achitate pînã atunci a depãºit
suma împrumutului ridicat.441

În timpul procesului, lucrãrile au fost întrerupte. S-au reluat
dupã încheierea procesului, respectiv în anul 1812, ca ele sã fie
terminate abia în anul 1824, dar fãrã turn.

Era sã urmeze tîrnosirea bisericii. În fruntea Episcopiei Aradu-
lui se gãsea episcopul Iosif Putnic, care avea o atitudine cu totul
duºmãnoasã faþã de români. Temerarul luptãtor pentru
dobîndirea drepturilor naþional-religioase ale poporului român
Moise Nicoarã, originar din acest oraº, cînd a aflat cã episcopul
Putnic intenþioneazã sã meargã la Giula pentru a tîrnosi biserica,
care a fost ridicatã din jertfa fãrã margini a tatãlui sãu ºi a credin-
cioºilor,442 s-a revoltat peste mãsurã, ameninþîndu-l pe episcopul
Putnic. Atitudinea hotãrîtã a lui Moise Nicoarã, susþinutã ºi de
cãtre credincioºii de aici,443 l-au fãcut pe episcopul Putnic sã re-
nunþe la intenþia sa de a veni la Giula, nu de fricã, cum spunea
el, ci pentru evitarea unor urmãri rele.444

„Evitarea unor urmãri rele”, la care s-a referit episcopul Putnic,



146

pentru a-ºi motiva refuzul privind sãvîrºirea sfinþirii bisericii se
poate explica numai prin faptul cã episcopul într-adevãr a purtat
fricã de un eventual scandal pus la cale de Moise Nicoarã. Aceas-
ta reiese dintr-o declaraþie a episcopului Putnic, în care spune:
„Dacã voi primi satisfacþie de la tulburãtorul Nicoarã, sînt gata a
sãvîrºi sfinþirea cea mare a bisericii”.445

În scurt timp dupã acestea, într-o dimineaþã de mai din anul
respectiv, a bãtut la uºa Nicoreºtilor comisarul Poliþiei din Giula
însoþit de 4 jandarmi, ridicîndu-l pe Moise Nicoarã ºi
întemniþîndu-l. Se poate crede cã aceastã acþiune îndreptatã îm-
potriva lui Nicoarã a fost rezultatul intervenþiei uneltitorului epis-
cop Putnic sau a ierarhiei sîrbeºti,446 care avea trecere în faþa au-
toritãþilor, chiar pînã la curtea împãrãteascã de la Viena.447

Nu ne este cunoscut dacã episcopul a venit la o datã mai tîrzie
în acest oraº. Un singur lucru în schimb se ºtie: sãpãturile din
cele patru colþuri ale pristolului, unde urma a se aºeza sf. moaºte,
sînt goale pînã în zilele noastre, fapt care dovedeºte cã biserica
mare din Giula n-a fost tîrnositã de cãtre episcop.

Credincioºii ortodocºi români din Giula n-au fost cruþaþi nici
de propaganda uniaþiei. Curentul pornit în anul 1815, sprijinit
de cãtre episcopul unit Samuil Vulcan,448 cu ajutorul administraþiei
judeþului Arad ºi cu cel al domnilor feudali, primejduiau ºi paro-
hia giulanã. Datoritã împotrivirii hotãrîte a lui Nicoarã, animat
de acþiunea lãudabilã a episcopului Maxim Manuilovici, uniaþia
n-a putut prinde rãdãcini în comunitatea bisericeascã din Giula.
Dealtfel, înþeleptul vlãdicã Maxim a ºtiut sã apere – prin circulare
arhiereºti – ortodoxia, sfãtuindu-ºi credincioºii sã rãmînã stator-
nici în credinþa strãbunã ºi sã se fereascã de amãgitorii care vor
sã-i abatã de la aceastã credinþã cu promisiuni care nu se vor
îndeplini niciodatã.449

Parohia creºtea ºi înflorea. Numãrul credincioºilor a cunos-
cut o creºtere aºa de mare, încît, în anul 1834, o parte din enori-
aºii stabiliþi între timp în partea opusã a oraºului, au solicitat ºi li
s-a aprobat înfiinþarea unei noi comunitãþi bisericeºti ºi constru-
irea unui locaº de închinare aparte.

Parohienii sîrguincioºi ºi jertfitori din aceastã parte a oraºu-
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lui, încã în acel an, în decurs de trei luni, ºi-au construit o capelã
cu un turnuleþ de lemn.450

Anul 1854 de asemenea s-a înscris în istoria bisericii din
Miklósváros. Atunci s-a construit, din material solid, turnul sf.
biserici, care ºi azi vesteºte existenþa celei mai spaþioase biserici
ortodoxe române din Ungaria, admiratã de mulþi.

În timpul celui de-al doilea rãzboi mondial, la data de 20 fe-
bruarie 1943, turnul frumos, învelit cu tablã de cupru, a cãzut
victimã unui incendiu. Flãcãrile au mistuit turnul complet, to-
pind ºi cele patru clopote din el. A rãmas enigmã pînã în zilele
noastre cum s-a iscat incendiul, dar se ºtie cã concomitent cu
turnul, a început sã ardã ºi lemnãria din conul semicercului, care
se gãseºte deasupra altarului, deci la o distanþã de cca. 25–30 m.
Acest cuib de foc însã a putut fi înãbuºit încã înainte de a arde
întregul acoperiº al bisericii.

Încã în toamna acelui an s-a construit un alt turn, învelit cu
tablã. Mai tîrziu s-a aºezat în turnul reconstruit un clopot mic, ca
în anul 1948 sã fie ridicate încã douã mai mari.

Pentru conservarea tablei, în anul 1960, s-a vopsit atît turla,
cît ºi acoperiºul edificiului în culoare gri.

Mãreaþa bisericã ortodoxã românã se gãseºte în cel mai vechi
cartier al oraºului, în nemijlocita apropiere a cetãþii, în mijlocul
unui parc împodobit cu o mulþime de tei, care poartã numele de
Parcul Groza.

În faþa bisericii cu hramul Sf. Ier. Nicolae se înalþã o cruce de
piatrã, înaltã de 3 m, ridicatã în anul 1869, de credinciosul Lazar
Bogar.

De la cruce la 7 m spre rãsãrit se gãseºte clãdirea bisericii de
mari proporþii.

În exterior are o lungime de 33 m, iar lãþimea ei este de 14 m.
Înãlþimea clãdirii este de 14 m, cu acoperiºul 25 m. Deasupra
clãdirii, în partea dinspre apus, se ridicã turla, înaltã de 18 m, iar
deasupra acestui zid urmeazã turnul propriu-zis, înalt de 10 m,
învelit cu tablã. Aºadar, crucea de pe turlã se gãseºte la o înãlþime
de 42 m.

În pereþii laterali ai clãdirii, atît în partea de sud cît ºi în cea din
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nord, sînt cîte ºase adîncituri, deasupra cãrora, la o înãlþime de 7
m, se aflã tot atîtea ferestre în dimensiunea de 3×1,20 m. Pe
pereþii clãdirii, de jur împrejur, se gãsesc ornamentaþii minuþioa-
se. Pe faþada, deasupra intrãrii principale, la o înãlþime de 7 m,
este o fereastrã de la care, atît la dreapta, cît ºi la stînga, este cîte o
firidã, tot la aceeaºi înãlþime.

Accesul în interiorul bisericii se face pe trei uºi. În partea de
apus este uºa principalã, iar în partea de sud ºi nord încã cîte o
uºã. Toate uºile, cu cîte douã aripi, în dimensiunea de 3,5×1,7 m,
sînt lucrate artistic. La toate trei uºile, peste prag, se întinde cîte
un antreu, ca apoi sã urmeze încã cîte o uºã, tot cu douã aripi.

Intrînd prin uºa principalã, se trece printre doi piloni uriaºi
care þin turnul, sfîrºindu-se în formã de semicerc. Deasupra lor
sînt douã rînduri de balcoane. În partea dreaptã a pronaosului,
o uºã duce la treptele care duc în turn, iar în partea din stînga
este cristelniþa.

În naos, partea femeilor este despãrþitã de cea a bãrbaþilor
prin-tr-un zid înalt de 1,20 m. Atît în partea bãrbaþilor, cît ºi în
cea a femeilor sînt aºezate cîte douã rînduri de scaune sculptate
cu multã migalã. În faþa soleei este un amvon rotund, iar în
dreapta jeþul arhieresc, la stînga tronul Nãscãtoarei de Dumnezeu,
amîndouã cu piloni lucraþi artistic.

Pe solee, la locurile obiºnuite, sînt cele douã strane. În faþa
icoanelor Mîntuitorului ºi a Maicii Sfinte stã cîte un sfeºnic din lemn
sculptat.

Întreaga bisericã este pardositã cu lespezi de piatrã de 40×40
cm.

Altarul ºi partea femeilor este mai ridicatã cu o treaptã. Între
naos ºi altar se ridicã iconostasul, capodoperã de picturã ºi sculp-
turã. Este un adevãrat giuvaier, plin de strãlucirea auriturii boga-
te, ca o floare uimitoare de sus ºi pînã jos, plinã de mãreþie ºi
împletitã cu o iscusinþã de neîntrecut. Icoanele sînt creaþiile ves-
titului pictor Arsa Teodorovici. Icoanele sînt aºezate în patru rîn-
duri. Dedesubt, pe uºile împãrãteºti, Buna-Vestire, de la care la
dreapta icoana Mîntuitorului, la stînga a Maicii Sfinte. Pe uºa dinspre
sud Sf. Gheorghe, iar pe cea dinspre nord Sf. Dimitrie. În colþul
drept Sf. Ioan Botezãtorul, în cel stîng Sf. Ier. Nicolae.
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În registrul al doilea sînt praznicele împãrãteºti: Naºterea,
Botezul, Învierea, Înãlþarea Domnului, Pogorîrea Duhului Sfînt ºi
Schimbarea la faþã. În mijloc: Sf. Treime.

În registrul al treilea, în mijloc, Mîntuitorul în grãdina Ghet-
simani, de la care, atît la dreapta, cît ºi la stînga, cîte patru apostoli.

În registrul patru, în mijloc Rãstignirea, la dreapta, Sf. Ioan
evanghelistul ºi doi apostoli, la stînga Maica Domnului ºi doi apostoli.

Între icoane, peste tot, se ridicã coloane lucrate artistic. Dea-
supra fiecãrei icoane strãluceºte cîte o ornamentaþie floralã ºi de
trandafiri, sculptate din lemn, poleite cu aur. Dealtfel, toate che-
narele icoanelor sînt poleite cu aur.

Sub icoanele din primul registru se mai aflã cîte o icoanã mai
micã, reprezentînd, de la dreapta la stînga, pe Domnul cu femeia
samariteancã, Jertfa lui Avraam, Dumnezeu se aratã lui Moise ºi
Naºterea lui Sf. Ioan Botezãtorul.

Tavanul bisericii care se terminã în formã de semicerc, pînã în
anul 1928, a fost vopsit în albastru, iar pereþii laterali în gri. În
vara  anului  1928  s-a  fãcut  o  reînnoire generalã a interiorului.
S-au vopsit pereþii laterali în gri, cu imitaþie de marmurã, iar în
arcadele de pe tavan, pictorul Predmerszky Béla din Budapesta a
aplicat cîteva fresce reuºite cu scene din Viaþa Mîntuitorului. În
partea de sud se gãsesc urmãtoarele: Lãsaþi copiii sã vinã la mine,
Fiul risipitor, Vinderea lui Isus, iar partea de nord: Isus învaþã în
bisericã, Samariteanul cel milostiv ºi Intrarea în Ierusalim.

Pe arcada din faþa iconostasului, în cele patru colþuri, cei patru
evangheliºti, iar în mijloc, Dumnezeu pe un glob.

Pe cei doi piloni de la intrare, pe unul este Sf. Apostol Pavel cu
sabia spiritualã, pe celãlalt, Domnul cu oaia cea pierdutã. În sfîrºit,
pe boltitura din sf. altar se aflã Sf. Treime, reprezentatã printr-un
triunghi pe cerul albastru, înstelat.

În altarul spaþios toate sînt aºezate dupã rînduiala bisericilor
ortodoxe.

Pe semicercul dinspre rãsãrit se gãsesc 25 de prãznicare picta-
te, de lemn, în mãrimea de 35×20 cm. Ele dateazã de la sfîrºitul
secolului al XVIII-lea (2 din 1792) ºi începutul celui de-al XIX-
lea.

Biserica este împodobitã cu 21 prapuri (19 coloraþi ºi 2 negri),
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lucraþi din stofã ºi mãtase, în mijloc, la toate în ambele pãrþi, cu
icoane vopsite în ulei pe pînzã.

Una din cãdelniþe, care este lucratã din argint, dateazã din anul
1844. Este lucrarea maistrului Hönigh din Arad.

Dintre cele trei potire, douã sînt aurite, unul argintat. Pe unul
dintre cele aurite se aflã inscripþia „Sau fãcut cu exspensa lui
Mischutza Ilie ºi a soþiei sale Sanda în 1845”.

Cele mai frumoase ºi preþioase podoabe ale bisericii sînt douã
candelabre din sticlã ºlefuitã de fabricaþie cehoslovacã, cu figuri
minuþioase, cu clopoþei, imitaþii de perle, etc. Într-unul sînt aºe-
zate, în formã de lumînãri, 24 de becuri, în celãlalt 16.

Locaºul de închinare este monument istoric, construit în stil
baroc, cu elemente clasice.451

Preoþii

Dupã cum s-a arãtat mai sus, între locuitorii oraºului, încã din
timpul ocupaþiei turceºti, erau ºi mulþi români. Este de necrezut
ca ei sã nu fi avut un loc unde s-au adunat pentru a se ruga,
pentru cã în anul pãrãsirii de cãtre turci a oraºului, în 1695, se
aminteºte despre prima comunitate bisericeascã ortodoxã româ-
nã organizatã existentã în oraº. Nu ni s-a pãstrat nici un docu-
ment dacã înainte de aceastã datã, sau cel puþin de la aceasta,
românii ar fi avut vreun loc aparte pentru sãvîrºirea sfintelor slujbe.
În orice caz, dacã în anul 1695 a existat o comunitate bisericeas-
cã, este imposibil sã nu fi avut ºi preot.

Primii preoþi, ale cãror nume ne sînt cunoscute, sînt Iose ºi
Nicolae. Ei sînt amintiþi încã înainte de anul 1779, datã cînd în-
cep, însemnãrile matricolare ºi de la care datã ne sînt cunoscuþi
aproape toþi preoþii care au pãstorit la aceastã bisericã. Despre
cei doi preoþi amintiþi avem date cu privire la ordinea slujirii ºi la
timpul petrecut la parohie în misiunea lor preoþeascã.

Între anii 1779–1786 au slujit la parohie Teodor Iliovici ºi Te-
odor Arsici. Pe lîngã ei, în calitate de capelan, îl gãsim, între anii
1779–1780, pe Mihai Pomuþ.

Aici urmeazã o întrerupere, deoarece aceste matricole s-au
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pãstrat în bisericã, cãzînd victimã incendiului din anul 1801. Din
anul 1802 îi gãsim pe urmãtorii preoþi: Pavel Gheorghevici (1802–
1830), Moise Popovici (1802–1816) ºi Lazar Tervenco (1802–
1804). Acesta din urmã a fost capelan. Între anii 1808–1838 îl
gãsim pe Nicolae Popovici, care la început a servit în calitate de
capelan, iar mai tîrziu a devenit preot-paroh. Atanasie
Gheorghevici, fiul lui Pavel, slujeºte între anii 1817–1849. Pe
Teodor Iliovici îl gãsim slujind între anii 1819–1873. La început
ºi el a fost capelan, iar în anul 1834 a trecut, ca primul preot al
nou-înfiinþatei parohii, la Giula II (Krisztinaváros). Simion Bica,
dupã ºapte ani de slujire la aceastã comunitate (1840–1847), a
fost ales preºedinte al Consistoriului din Oradea. A fost urmat
de cãtre Gheorghe Vasilievici (1847–1868). Petru Gubaºiu, în anul
1865, ajunge capelan la aceastã parohie, ca apoi, în anul 1890, sã
fie ales preot, slujind aici pînã în anul 1911. Ioan Moldovan (1868–
1871), dupã trei ani de slujire, este înlocuit cu Iosif Bejan, pe care
îl gãsim aici între 1872–1912. A fost un bun orator, deþinînd ºi
demnitatea de asesor consistorial. Alexandru Popovici slujeºte
între anii 1910–1919. Între anii 1916–1920 pãstoreºte Dr. ªte-fan
Munteanu, care mai tîrziu a ajuns profesor la teologia din Oradea.

Între anii 1920–1923, parohia a fost vacantã, fiind adminis-
tratã de cãtre preotul Petru Biberia din Giula II, iar dupã moartea
acestuia, intervenitã în anul 1922, de cãtre Vasile Beleº din co-
muna învecinatã Chitighaz.

În anul 1923 a fost ales preot Toma Ungureanu. Acesta, în
anul 1934, ajunge preot la Budapesta, devenind ºi administra-
torul Fundaþiei „Gojdu”.

Din anul 1927 s-a îndeplinit ºi al doilea post de preot, prin
alegerea lui Dimitrie Sãbãu, care, în anul 1934, devine proto-
pop, iar în anul  înfiinþãrii  organizaþiei  bisericeºti de aici (1946)
i se încredinþeazã înalta funcþie de consilier administrativ-bise-
ricesc, pe care o deþine pînã la moartea sa din anul 1977.

Între anii 1934–1964 slujeºte – ca preot al doilea – Gheorghe
Negru.452 Apoi, administratorul parohiei devine preotul Ioan
Magdu, care în trei duminici serveºte la aceastã bisericã, iar în a
patra la cea din Bãtania.
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ªcoala confesionalã

Pe lîngã bisericã, încã din timpurile îndepãrtate, a existat ºi o
ºcoalã întreþinutã de comunitate.

Despre prima ºcoalã avem date precise încã din anul 1771.
Învãþãtorul acestei ºcoli a fost „Ioan Dehelean, de rit grec
neunit…, care a învãþat pe cei 14 copii ºi o fatã în limba valahã ºi
sîrbã”.453

Dupã el a urmat – în anul 1773 – Petru Misaroº, care a func-
þionat pînã în 1778, ca în acest an, pe douã luni, sã-l gãsim pe
Mihail Teodor. Dupã plecarea acestuia, postul de învãþãtor a fost
îndeplinit de cãtre Gavril Sarca. El a deþinut acest post pînã în
anul 1787, ca sã fie urmat de cãtre Mihail Krechits, care, pe lîngã
funcþia de învãþãtor, a îndeplinit-o ºi pe cea de cîntãreþ.454 Nu
este cunoscut anul pînã cînd a îndeplinit aceste funcþii, dar, nu
ni s-a pãstrat nici numele acelora care, de la data de mai sus ºi
pînã în anul 1859, au activat la aceastã ºcoalã.

Unii istorici susþin cã în anul 1787 s-ar fi produs o întrerupere
în funcþionarea ºcolii, care a durat pînã în 1859, cînd s-ar fi re-
deschis ºcoala. Noile cercetãri care s-au întreprins elucideazã
aceastã lacunã.

Este cunoscut cã majoritatea românilor erau iobagi care, pe
lîngã alte prestãri, aveau îndatorirea de a contribui ºi la plata
învãþãtorului, deoarece, pînã cînd celelalte confesiuni din oraº
aveau în privinþa aceasta contract încheiat cu moºierul, care asigura
salarul învãþãtorului, românii nu aveau asemenea contract. De
aici urmeazã cã moºierul nici nu se putea obliga la aceasta. Astfel,
majoritatea populaþiei româneºti – trãind în împrejurãri grele –
mai mulþi ani n-a putut face faþã acestor îndatoriri, urmînd ca
învãþãtorul sã rãmînã fãrã platã pe un timp îndelungat.

Dealtfel, chiar pe acele vremuri se aºtepta decretul regal cu
privire la reglementarea problemei ºcolilor ortodoxe. Dar ºi pînã
atunci, ca învãþãtorul sã nu rãmînã fãrã platã, consiliul
guvernatorial a îndrumat judeþul sã gãseascã ceva soluþie. Jude-
þul a propus oraºului ca plata învãþãtorului sã fie achitatã din
banii oraºului, ceea ce a stîrnit protestul catolicilor. Dupã mai
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multe reclamaþii ale învãþãtorului, judeþul a dispus ca restanþa sã
fie achitatã de cãtre credincioºii ortodocºi. Dar nici prin aceasta
nu s-a rezolvat problema, deoarece mulþi au refuzat achitarea.455

Poate acesta a fost motivul pentru care învãþãtorii nu se angajau
la o situaþie nesigurã, care mai tîrziu a devenit ºi mai gravã din
cauza situaþiei materiale grele în care a ajuns comunitatea
bisericeascã, în urma construirii bisericii, mistuitã de incendiul
din 1801.

Totuºi, aceastã situaþie grea nu a dus la închiderea ºcolii, ci
locul învãþãtorilor a fost preluat – probabil – de cãtre preoþi,
precum este cazul preotului Atanasie Gheorghevici, precum reiese
dintr-o circularã ºcolarã din 15 octombrie 1821, în care se aflã
urmãtoarele: „Mãrita Deputaþie din 30 Avgust a.c. nr. 290,
întimeeºte prea înalta rezoluþie de subt datul 7-lea aceºtii luni, la
No. 19342, ieºitã, prin care ºi anumit la al 2-lea punct, a celor trei
directori din districtul Orãzii Mari, adicã întîi, a lui Thanasie…
din Jula, pentru au dat la ºcoalã toate trãbuinc(i)oasele scule ºi
cu daruri pre tinerime spre învãþãturã au îndemnat…”.456

Acest Thanasie a trebuit sã fie preotul Atanasie Gheorghevici,
care, între anii 1817–1849, a îndeplinit ºi slujba preoþeascã la
aceastã comunitate.

Din anul 1859 ne sînt cunoscuþi învãþãtorii care au funcþionat
la aceastã ºcoalã, precum urmeazã: Ioan Mãrcuº (1859–1904),
Ioan Ionescu (1884–1909), Teodor Leucuþa (1904–1905), Mihai
Vorþean (1908–1909), Emanuil Ardelean (1905–1919), Ioan
Bãrbulescu (1908–1919), Gheorghe Botteu (1923–1926), iar de
la aceastã datã s-au perindat Maria Purgea, Gheorghe Negru,
Gheorghe Raþiu, Maria Iuhas ºi Teodor Oltean. ªcoala a funcþio-
nat pînã în anul 1948.

Lîngã bisericã, în Parcul Groza nr. 2. stã casa parohialã, con-
struitã din nou în anul 1938, în locul unei case vechi de cca. 130
de ani.

În casa parohialã, cu încãperi spaþioase, actualmente sînt in-
stalate birourile Consistoriului Eparhial Ortodox Român din Un-
garia.

Comunitatea bisericeascã are un cimitir pe drumul ªercadu-
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lui. Plin de monumente funerare, cavouri ºi foarte multe cruci
de marmurã, el oferã un aspect foarte bine îngrijit. În mijlocul
cimitirului se ridicã un obelisc de marmurã, înalt de 8 m, sub
care se gãsesc osemintele fondatorului Teodor Papp. Obeliscul a
fost ridicat de cãtre Consistoriul Eparhial din Arad.

Ctitorii parohiei

Dintre ctitorii parohiei, locul de frunte îl ocupã Petru Nicoarã
ºi soþia, pãrinþii temerarului luptãtor pentru revendicarea dreptu-
rilor naþional-bisericeºti ale românilor Moise Nicoarã, care, pe
lîngã contribuþia considerabilã la edificarea bisericii, au jertfit
foarte mult pentru înzestrarea cu cele trebuincioase a lãcaºului
de închinare. Despre aceasta ne încredinþeazã însemnãrile din
mulþimea de cãrþi de slujbã, dãruite de aceºti buni credincioºi
pentru bisericã.

În afarã de aceastã familie sînt demni de amintire Pavel ªtiru
cu soþia sa, Ecaterina Papp, care au dãruit, în anul 1888, pentru
zugrãvirea bisericii 1.000 florini, iar în anul 1900, pe cheltuiala
lor s-a construit o ºcoalã nouã.

Credinciosul Gheorghe Hagiu a dãruit bisericii un clopot.
Fostul epitrop parohial Moise Hendea a împodobit, dupã pri-

mul  rãzboi  mondial,  sf.  bisericã cu cele douã candelabre din
sticlã ºlefuitã, menþionate la descrierea interiorului bisericii.

Matricolele sînt pãstrate la oficiul parohial. Cea a botezaþilor
începe cu anul 1779, iar a cununaþilor ºi morþilor cu anul 1802.

Cãrþi vechi de slujbã bisericeascã

Biserica este prevãzutã cu toate cãrþile necesare. Pe lîngã cele
mai noi se gãsesc ºi cîteva vechi, pe care le prezentãm în cele ce
urmeazã.

SICRIUL DE AUR, tipãrit în anul 1683. Îi lipseºte foaia de titlu,
în schimb pe prima hîrtie liminarã se gãseºte urmãtorul text, scris
cu caractere chirilice cursive: „Sicriul de Aur Carte de propoveda-
nie la morþi scoasã din scripturile sfinte, cu porunca ºi îndemnarea
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Mãrii Sale Apafi Mihai Craiul Ardealului. Tipãrit în Sassebeº anul
1683. septem. 30”. Cã este într-adevãr Sicriul de Aur, ne
încredinþeazã predoslovia închinatã lui Mihai Apafi. Pe reversul
învelitoarei, care este piele pe carton se gãseºte urmãtoarea
însemnare: „Aceastã carte iaste a S. Bisericii Române de Religiunea
Dreptmãritoare a Rãsãritului, Hr. S.I. Nicolae din Giula”.

Triodul episcopului Inochentie din 1731 are urmãtoarea foaie
de titlu: „TRIODIONN Acum întãi întracest chip tipãrit în Sf(.)nta
Ep(i)scopie a Rãmnicului. ªi desãvîrºit mai luminat în limba
rumâneascã aºezat. Cu nevoinþa ºi cu toatã cheltuiala a Prea Sfin-
þitului ºi de D(u)mnezeu iubitorului Kir INOCHENTIE Episco-
pul Rîmnicului. În anul dela Hs. 1731. iulie 20”.

Dintr-o însemnare abia descifrabilã, de pe reversul f. 257, se
poate constata cã „Aceste Triod iaste alui Popa Ioan Popovici
din Burda”.458 De aici a trebuit sã ajungã – prin cumpãrare – la
aceastã bisericã, precum reiese aceasta din însemnarea de pe f. 1
ºi în continuare: „Acest Sf(î)nt Triod sau cumpãrat jupunului
Nicoarã Petru pentru pomenirea sufletului cu cincisprezece zloti.
În luna lui Ianuarie în 17 zile Anu 1808”.

O altã carte preþioasã este Adunarea Cazaniilor, tipãritã la
Carloviþ în anul 1793. Cartea are urmãtoarea foaie de titlu: „Întru
mãrirea sfintei, de o fiinþei, de viaþã fãcãtoarei, ºi nedespãrþitei
Tro(i)þîî Tatãlui, ºi Fiului ºi Sf(i)ntului Duh, Sau tipãrit cartea
aceasta: ADUNAREA CAZANIILOR a multora fealiuri de cuvinte
învãþãtoare de nãravuri bune, la duminici ºi sãrbãtori prãznui-
toare în trei pãrþi deosebi cuprinzândusã. Cu slobozeniia celor
mai mari ºi cu blagosloveniia pravoslavnicului Arhiepiscopului ºi
Mitropolitului Carloveþului. Întru împãrãþitoarea cetate a Beciului.
În tipografia de bun neam Nãscutului ªTEFAN de NOVACOVICI,
la anul de la facerea lumii 7301, iar de la Naºterea lui Hs. 1793. A
inditionului 11”.

Pe hîrtia liminarã de la începutul cãrþii gãsim o însemnare foarte
importantã cu privire la incendiul din 1801 ºi care s-a consemnat
prin urmãtoarele cuvinte: „Însemnatam aceasta ca sã sã ºtie, cumcã
în Anul 1801 Iunie 27 de zile au ars Giula, aºa cît nici o bisericã,
nici cetatea, cu un cuv(î)nt tot oraºul”. Acest incendiu a mistuit
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ºi biserica ortodoxã românã, în locul cãreia s-a construit actuala
bisericã.

Pe reversul învelitoarei, care este piele pe carton, se pot citi
urmãtoarele: „Aceasta carte anume Adunarea Cazaniilor iaste a s.
Bisericii Rãsãritului din Giula, Hramul Sf(î)ntul Ierarh Nicolae.
În Giula 18-le zile Iulie Anno 1801”.

Seria Mineielor, tipãrite în anii 1804–1805 la Buda dupã izvo-
dul lui CHESARIE,459 ni s-a pãstrat în stare bunã. Sînt legate în
piele pe carton.

Cãrþile au fost dãruite, „împreunã cu altele mai multe”, de
marele binefãcãtor al acestei comunitãþi bisericeºti Petru Nicoarã:
„Aceste Mineiu sau cumpãrat prin cheltuiala jupunului Nicoarã
Petru, fieºte care cu 8 zlþ, 20 cr(uceri), pentru pomenirea pãrinþi-
lor ºi a tot neamul Dumisale la Annul 1806 în August”.

O altã carte tipãritã la Buda este Octoihul din 1811, învelitã în
piele pe carton, avînd urmãtorul titlu: „OCTOIH ce zice elineºte
PARAKLITIKI. Acum ântâiaoarã dat la tipariu în zilele prea înãlþa-
tului împãrat al Austriei, ºi Apostolicescului Craiu Francisc Întâiul.
Cu b(la)gosloveniia Exþelenþiei sale Preaosfinþitului Domn
ªTEFAN STRATIMIROVICI Arhiepiscopul ºi Mitropolitul Besearicii
Rãsãritului din Carloveþ. Îndreptat fiind prin osârdîia
Preaosfinþitului Episcop al Argeºului Kiriu Kir IOSIF. La Buda. În
Crãiasca Tipografie a Ouniversitãþii din Pesta. La anul dela Hs.
1811”.

Tot la Buda s-a tipãrit ºi Evanghelia din 1812, cu urmãtorul
titlu: „Sfânta ºi dumnezeiasca EVANGHELIE. Acum întâia oarã
datã la tipariu în zilele prea înãlþatului împãrat al Austriei, ºi
Apostolicescului Craiu Francisc Întâiul. Cu b(la)gosloveniia
Exþelenþiei Sale Preaosf(i)nþitului Domn ªTEFAN STRATIMIRO-
VICI Arhi-Episcopul ºi Mitropolitul Besearicii Rãsãritului din
Carloveþ. La Buda în Crãiasca Tipografie a Ouniversitãtii din Pesta.
La anul dela Hs. 1812”.

Cartea este legatã în catifea roºie pe tablã de lemn. A fost dã-
ruitã tot de cãtre credinciosul Petru Nicoarã.

La aceastã bisericã se pãstreazã ºi un exemplar din Pidalionul
de la Neamþ, tipãrit în anul 1844. Se aminteºte nu pentru cã ar fi
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o carte veche, ci mai mult pentru a se arãta larga rãspîndire a
cãrþilor bisericeºti, precum este ºi cu aceastã carte, care a ajuns ºi
pe aceste meleaguri din Moldova.

Din tipãriturile ieºite din tiparniþa de la Blaj, în proprietatea
acestei biserici se aflã „CATAVASIERIU Acum a treia oarã Tipãrit
cu Bl(a)gosloveniia Exþelenþii sale Prea luminatului ºi Prea
osf(î)n)þitului Domn Domnului Mitropolit G. GRIGORIE Maier
Vlãdica Fãgãraºului, ºi a toatã Þara Ardealului a Prea ânãlþatei
Chesaro-Crãieºtii mãriri Sveatnic din Lãuntru. În Sf(î)nta Mitro-
polie în Blaj. Anul dela Mântuirea lumii 1777. De Petru Popovici
Râm(niceanul). Tipograful”. Cartea legatã în piele pe carton este
în stare bunã.

Din tabla de materie, care se gãseºte la începutul cãrþii, se cu-
noaºte numele donatorului, anume: „Aceastã carte oau cumpãrat
jupunul Mândruþãu Gheorghe tânãrul la anu 1787 (luna ºtearsã)
15 zile”.

Din Molitvelnicul tipãrit în anul 1784,460 la aceastã bisericã se
pãstreazã un exemplar, legat în piele pe carton. Penticostarionul
lui loan Bob din 1808 are urmãtoarea foaie de titlu:
„PENTICOSTARIUL Acum adoao oarã dupã rânduiala Besearicii
Rãsãritului. Supt stãpânirea prea Înãlþatului Împãrat al Austriei
ºi Marelui Prinþ Ardealului D(o)mnului D(o)mn Franþisc al Doi-
lea. Cu bl(a)gosloveniia Exþelenþei Sale prea o sfinþitului D(o)mn
IOANN BOB Episcopul Fãgãreºului ºi al Prea Înãlþatei Kesaro
Crãieºti mãrimi sfetnic din lãuntru. Tipãrit în Blaj la Mitropolie,
cu Tipariul Seminariului. Anul 1808”.

Cartea a fost dãruitã tot de cãtre Petru Nicoarã: „Acest Penti-
costar sau cumpãrat din cheltuiala lui Nicoarã Petru cu patruzãci
de zloþi ºi ºasã pe sama Besericii din Giula, hramului Sfântului
Nicolae. Anul 1811”.

Triodul din 1813, tipãrit tot la Blaj, s-a pãstrat în stare bunã,
avînd urmãtoarea foaie de titlu: „TRIODION Acum a treia oarã
aºezat ºi tipãrit dupã rânduiala besearecii Rãsãritului. Sub stãpâ-
nirea Prea Înãlþatului Împãrat al Austriei Franþisc Întâie Craiului
Apostolu, Mare Prinþip al Ardealului, ºi celelalte. Cu blago-
sloveniia Exþelenþiei sale Prea luminatului ºi Prea sfinþitului Dom-
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nului Domn IOANN BOB vlãdicul Fãgãraºului în Blaj la Mitro-
polie. Anul dela Naºterea lui Hs. 1813”.

Învelitoarea este de piele pe tablã de lemn. În carte, pe rever-
sul copertei, se menþioneazã numele donatorului, prin urmã-
toarea însemnare: „Aceasta carte au cumpãrat Gurzãu Vasilie cu
treisprezece ft în bani, în anul 1838 Iunie în 29 zi pe sama sf(i)ntei
beseareci pentru iertarea pãcatelor”.

Personalitãþi marcante

Comunitatea bisericeascã din Giula (Miklósváros) se poate
mîndri nu numai cu splendida ei bisericã, care este totodatã ºi
catedrala Vicariatului Ortodox Român din Ungaria, ci ºi cu cîteva
personalitãþi originare de aici, care, prin activitatea lor, ºi-au în-
scris numele în cartea neuitãrii. Moise Nicoarã, intelectual progre-
sist, luptãtor pentru egalitatea în drepturi a românilor din Impe-
riul habsburgic,461 s-a nãscut în oraºul Giula, din pãrinþii Petru
Nicoarã ºi Maria ªerban. În legãturã cu data naºterii acestui om
cu multe intenþii bune s-au iscat discuþii. Toþi care au scris despre
el au dat greºit în scrierile lor data exactã a naºterii lui. Din ferici-
re, aceastã datã se gãseºte înregistratã în primul volum al matri-
colei botezaþilor de la aceastã parohie, unde se gãseºte urmãtoa-
rea menþiune de înmatriculare: „Moise, fiul lui Nicoarã ºi Maria.
S-a nãscut la data de 17 ianuarie ºi a fost botezat la data 19 ianuarie
1785.”462

Studiile elementare le-a fãcut la ºcoala confesionalã românã
din oraºul sãu natal,463 iar cele secundare la Oradea,464 pe cele
superioare la Academia de Drept din Bratislava (Pozsony).465

Dupã terminarea studiilor, în anul 1806, s-a stabilit la Viena,
încercînd sã intre în diplomaþie.

S-a remarcat prin activitatea depusã pentru înfiinþarea de ºcoli
româneºti (a întemeiat, în anul 1812, ºcoala normalã din Arad,
numitã: „Schola preparandã sau pedagoghiceascã a naþiei româ-
neºti” (ºi prin luptele duse pentru separarea bisericii ortodoxe
române de biserica sîrbã,466 care se opunea cu toate mijloacele
despãrþirii, cãutînd sã zãdãrniceascã ºi sã-l compromitã pe Moise
Nicoarã în acþiunea sa.467
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Prigonit pentru activitatea sa, a trecut în Þara Româneascã, a
funcþionat ca profesor la Bucureºti.468

Obosit de viaþã, frãmîntat de eºecurile ºi umilirile de care a
avut parte o viaþã întreagã, în luna octombrie 1861, a trecut la
cele veºnice.469

Teodor Pap, omul care ºi-a împlinit cuvîntul ce l-a dat în viaþã ºi
i s-a împlinit visul pentru care a lucrat o viaþã întreagã,470 pentru
cã din roadele fundaþiei înfiinþate de el au studiat numeroºi tineri,
între care unii din Giula, oraºul sãu natal.

S-a nãscut în oraºul Giula, la data 24 februarie 1824, în casa
de sub nr. 1082 de pe Strada Columbului,472 din pãrinþii Ioan ºi
Floarea.473 Tatãl sãu era maistru curelar. Studiile elementare le-a
fãcut la ºcoala confesionalã ortodoxã românã din Giula. Apoi a
trecut la ºcoala catolicã. Neputînd urma liceul, unde se cereau
taxe mari, a urmat vestita ºcoalã de învãþãtori din Arad.474

Dupã absolvirea preparandiei, ajunge cantor la biserica greco-
româneascã din Pesta, îndeplinind aceastã slujbã între anii 1842–
1850.475 Nu s-a mulþumit cu aceastã slujbã. În îndeplinirea aces-
tui ideal l-a ajutat foarte mult fostul sãu dascãl de la Preparandia
din Arad, Dr. Atanasie ªandor, care, din 1844, se gãsea la univer-
sitatea din Budapesta.476 A început sã înveþe limba germanã, apoi
a terminat liceul luteran. Dupã terminarea acestor studii, s-a în-
scris la Academia de Drept din Oradea.477

Terminînd studiile juridice, ajunge, în anul 1850, funcþionar
public la Beiuº. De aici a fost numit la Lugoj, respectiv în þinutul
Caraº, în calitate de cancelist la preturã, adicã la Bezirksgericht
din Oraviþa munteanã. Se consacrã activitãþii juridice, pe care o
va desfãºura în Banat (Lugoj, Becicherechiu-Mare–(Nagybecske-
rek).478

Toatã viaþa, Teodor Pap a fost preocupat de douã lucruri: sã
facã economii ºi sã-ºi ajute neamul din care se trãgea. Ajungînd
în funcþii înalte, a ºtiut sã economiseascã ºi sã fructifice tot ce
avea. Pe la 1856 s-a lãsat de justiþie ºi s-a ocupat de probleme
economice ºi comerciale. Astfel a luat în arendã întinse domenii
la Lugoj ºi Belinþ. Fiind bun administrator ºi obiºnuit cu munca
cîmpului încã din casa pãrinteascã de la Giula, Teodor Pap a pros-
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perat mereu. Nu s-a închis în sine, ci a rãmas receptiv la nevoile
celor din jur. De aceea, o parte din banii sãi i-a dat ca burse pen-
tru studenþii români nevoiaºi.479

Fapta lui cea mai semnificativã rãmîne sprijinul bãnesc al fun-
daþiei Asociaþiunea românã de culturã din Arad, pentru care, testa-
mentar, a lãsat suma de 70.000 florini de aur,480 o sumã conside-
rabilã pe atunci, cu scopul de a fi ajutaþi acei tineri lipsiþi de cele
materiale care vor sã studieze.

A murit în vara anului 1887, la vîrsta de 65 de ani.481

Osemintele, în anul 1913, au fost aduse în cimitirul din oraºul
sãu natal, pentru a se odihni în mormîntul din mijlocul cimiti-
rului din Giula-Miklósváros, cumpãrat pentru el de cãtre Con-
sistoriul Eparhial Ortodox Român din Arad.
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Interiorul Catedralei Sf. Nicolae din Giula
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COMUNITATEA BISERICEASCÃ
DIN GIULA II – KRISZTINAVÁROS

Comunitatea bisericeascã din Giula II face parte din protopo-
piatul Giula.

Strãmoºii enoriaºilor acestei parohii sînt descendenþii româ-
nilor care, pe timpul ocupaþiei turceºti, se gãseau deja pe teritori-
ul cetãþii vechi a oraºului ºi despre care vestitul istoric turc, Evlia
Celebi, vizitînd în anul 1666 oraºul Giula, scrie urmãtoarele:
„Toate raialele482 din oraº sînt maghiari ºi români, care fac viaþa
ieftinã, cã ei sînt harnici, serviabili ºi se ocupã cu grãdinãritul”.483

Istoria acestor români, pînã dupã scoaterea turcilor din oraº,
care a intervenit în anul 1695,484 ºi colonizarea românilor în anul
1720 de cãtre baronul Harruckern de pe teritoriul cetãþii în ne-
mijlocita ei apropiere,485 este identicã cu istoria comunitãþii din
Giula-Miklósváros.

Dupã colonizare, crescînd numãrul lor, o parte din ei s-au aºezat
în partea de cãtre Bichiºciaba a oraºului, dar în cele duhovniceºti
au rãmas ºi pe mai departe fiii bisericii existente încã din anul
1695.486 Distanþa dintre ei ºi bisericã a fost mare (cca. 3 km).
Acest fapt i-a determinat ca, în anul 1833, sã prezinte la preturã
o cerere în care au solicitat aprobarea înfiinþãrii unei noi parohii
ºi construirea unei biserici aparte.487 Examinîndu-se cererea, pre-
otul a fost de pãrere cã ea este întemeiatã ºi trebuie aprobatã,
deoarece cele 124 de case româneºti, cu 917 suflete, care locuiesc
aici au nevoie de locaº de închinare.488

Dupã obþinerea aprobãrii, cu data de 1 iulie 1834,489 bunii
credincioºi din aceastã parte a oraºului au început, fãrã întîrziere,
construirea bisericii pe teritoriul cimitirului lor, înfiinþat încã din
timpul aºezãrii lor aici. Dorinþa lor de a-ºi avea biserica lor pro-
prie în timpul cel mai scurt posibil se dovedeºte în mod grãitor
prin faptul cã în numai trei luni s-au terminat lucrãrile de con-
struire. Biserica avea pereþi fãcuþi din pãmînt, era acoperitã cu
ºindrilã,490 avînd ºi un turnuleþ din lemn, hramul fiind Cuvioasa
Maica Paraschiva.

Bisericuþa modestã, timp de 28 de ani, a satisfãcut trebuinþele
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sufleteºti ale fiilor ei. Cu timpul, devenind neîncãpãtoare, la în-
ceputul anului 1861, s-a hotãrît construirea unei biserici mai spa-
þioase în nemijlocita apropiere a fostei biserici, tot pe terenul
parohiei, în vecinãtatea cãruia se gãsea un rezervor de apã, apar-
þinãtor oraºului. Între locul unde era sã fie edificatã biserica ºi
rezervor, distanþa a fost atît de micã, încît, fãrã mutarea rezervo-
rului în alt loc, nu se putea construi biserica. Conducerea paro-
hiei, în cererea aprobãrii construirii bisericii, a solicitat ºi strãmu-
tarea rezervorului pe cheltuiala oraºului.491

Obþinîndu-se aprobarea solicitatã ºi dupã ce oraºul a mutat
rezervorul în alt loc, încã în acel an, în 1861, a început edificarea
bisericii. Cheltuielile de construcþie au fost asigurate din dona-
þiile benevole ale credincioºilor,492 dintre care s-au evidenþiat fa-
miliile Maniu, Moldovan, Cîmpean ºi Mândruþãu. În sfîrºit, dupã
trei ani, dorinþa enoriaºilor s-a împlinit. A sosit mult aºteptata zi
de 14 octombrie 1864, – ziua hramului –, în care Procopie
Ivacicovici, episcopul Aradului (1853–1873)493 a sãvîrºit tîrnosirea
bisericii noi.494 Dupã o tradiþie, care se menþine în parohie pînã
azi, mai multe mii de credincioºi localnici ºi din împrejurimi au
luat parte la sfinþirea bisericii ºi cu ochii plini de bucurie spuneau
cu psalmistul: „Aceasta este ziua pe care a fãcut-o Domnul, sã ne
bucurãm ºi sã ne veselim într-însa”. (Ps. 117, 24)495

Biserica ortodoxã românã din aceastã parohie se gãseºte pe
strada Jász Lukács, pe terenul parohiei.

În faþa edificiului bisericii se gãseºte o cruce de piatrã, înaltã
de 4 m, cu urmãtoarea inscripþie: „Crucii Tale ne închinãm Stã-
pîne ºi sfântã învierea Ta o lãudãm ºi o mãrim. Aredicatã întru
mãrirea lui Dumnezeu cu spesele creºtinei Elisaveta Cioara. 14
octomvrie 1864”.

La spatele crucii, la o distanþã de 6 m, spre rãsãrit, se ridicã
frumoasa clãdire a bisericii, reînnoitã în exterior în anul 1975,
din donaþiile credincioºilor ºi cu ajutorul primit de la Inspecto-
ratul Monumentelor de Artã din Budapesta.

Biserica este construitã în stil baroc tîrziu, cu elemente clasi-
ce.496

În exterior are o lungime de 25 m, lãþimea de 10 m, iar înãlþi-
mea pereþilor de 12 m, cu acoperiºul de 18 m. Deasupra clãdirii,
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spre apus, se ridicã turla, pe care, la o înãlþime de 32 m, este
aºezatã crucea.

Este clãditã din cãrãmidã tencuitã, acoperitã cu þiglã, iar turla
cu tablã. Dintre cele 11 ferestre, în dimensiunea de 2,5×1,40 m,
cîte patru sînt aºezate în adînciturile frumos formate în pereþii
laterali dinspre sud ºi nord, una în partea de apus, iar douã spre
rãsãrit.

Cele douã uºi de gorun, cu douã aripi, în mãrimea de 3×1,40
m, una la intrarea principalã, iar cealaltã în parte de sud, prin
care se poate intra în bisericã, sînt aºezate în stîlpi de piatrã. La
ambele uºi se gãseºte un antreu de 1,20 m, dupã care urmeazã
încã o uºã tot cu douã aripi.

Intrînd în bisericã pe uºa principalã, se trece printre doi piloni
care þin turla. Deasupra lor se aflã un balcon.

Naosul este despãrþit în parte bãrbãteascã  ºi  femeiascã prin-
tr-un perete înalt de 1,20 m. În ambele pãrþi sînt aºezate scaune
sculptate. Partea bãrbãteascã este mai joasã cu o treaptã. În mij-
locul acestei pãrþi este aºezat analoghionul, iar în spatele lui am-
vonul. De la amvon la dreapta, pe perete, este jeþul arhieresc,
deasupra lui icoana lui Sf. loan Hristostom, iar la stînga tronul
Nãscãtoarei de Dumnezeu, cu icoana Maicii Domnului.

Între naos ºi altar se ridicã iconostasul, o adevãratã frumuseþe
de sculpturã ºi picturã, împletitã cu strãlucirea auriturii de pe el.
Nu ne este cunoscut nici pictorul, nici sculptorul. Icoanele sînt
aºezate: pe uºile împãrãteºti, icoana Bunei-Vestiri, pe uºa dinspre
miazãnoapte Sf. Arh. Mihail, iar pe cea dinspre sud, Sf. Arh. Gavril.

De la uºile împãrãteºti la dreapta, icoana Mîntuitorului, iar la
stînga a Nãscãtoarei de Dumnezeu. În colþul drept Sf. Ioan Botezã-
torul, în cel stîng, Sf. Ier. Nicolae.

Deasupra uºilor împãrãteºti este Cina cea de Tainã.
În registrul al doilea, de la stînga la dreapta: Naºterea, Botezul

ºi Învierea Domnului, în mijloc Sf. Treime, apoi Înãlþarea Domnu-
lui, Pogorîrea Duhului Sfînt ºi Schimbarea la Faþã.

În registrul al treilea: în mijloc Isus Cristos în grãdina Ghe-tsimani,
de la care atît la dreapta, cît ºi la stînga, în douã rînduri (4 jos ºi
2 deasupra) cîte ºase apostoli.
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În registrul al patrulea: Sf. Rãstignire. Lîngã ea, la dreapta, Sf.
Ev. Ioan, iar la stînga, Maica Sfîntã.

Între icoane peste tot este o ornamentaþie sculptatã, repre-
zentînd flori ºi trandafiri. Atît ornamentaþia, cît ºi chenarele icoa-
nelor sînt poleite cu aur.

În altar, toate sînt aºezate dupã rînduialã. Pe perete se gãsesc
prãznicarele (25 la numãr), pictate pe lemn, în dimensiunea de
30×20 cm.

Întreaga bisericã este pardositã cu lespezi de piatrã galbenã, în
mãrimea de 40×40 cm.

Tavanul bisericii este construit din cãrãmidã, în formã de
semicerc, avînd trei arcade. Pînã în anul 1936, tot interiorul bise-
ricii a fost vopsit în culoare gri. Executîndu-se, în vara acelui an,
unele lucrãri în interiorul bisericii, maistrul Prodmerszky Béla
din Budapesta, a împodobit cele trei arcade cu fresce, care redau
unele evenimente din viaþa Mîntuitorului, anume: în partea dreap-
tã, Isus potoleºte marea, Samariteanul milostiv ºi Vindecarea unui
bolnav, iar în stînga Învierea tînãrului din Nain, Isus în bisericã la
vîrsta de 12 ani ºi Naºterea lui Isus Hristos. Este fapt regretabil cã
unele din fresce – din cauza diferenþei de temperaturã – se
deterioreazã.

Biserica este împodobitã cu 18 prapuri, avînd fiecare în mijloc
cîte o icoanã vopsitã în ulei pe pînzã.

În partea bãrbaþilor ºi femeilor este cîte un candelabru de me-
tal cu 6 becuri.

Pe pristol, pe lîngã Antimisiul nou, se gãseºte unul vechi, fãrã
inscripþie. Probabil este acel sf. Antimis, despre care preotul Petru
Biberia aminteºte în anul 1907, în însemnãrile fãcute la sfîrºitul
unei evanghelii,497 cã a fost sfinþit în anul 1757 de cãtre Sinesie
Jivanovici, episcopul Aradului (1751–1768).498

Matricolele: se pãstreazã la oficiul parohial. Ele încep cu anul
1834.

Preoþii

Dupã cum s-a arãtat mai sus, credincioºii acestei comunitãþi
bisericeºti, pînã în anul 1834, au aparþinut parohiei din Giula I.
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Înfiinþîndu-se aceastã comunitate, din acel an, ºi-a avut preoþii ei
aparte.

Primul lor preot a fost Teodor Iliovici, între anii 1834–35. Pe
el l-a urmat Gheorghe Precup, servind pînã în 1844. Între anii
1844–1845 îl gãsim pe Simion Bica, apoi pe Nicolae Alicuciu
(1845–1848). De la 1848 pînã 1857 slujeºte Petru Zeldeºan, ur-
mat de Petru Popovici (1857–1859). Din acel an pînã în 1857
pãstoreºte Dimitrie Nica. El a avut norocul ca, în timpul pãstori-
rii sale, sã se construiascã actuala bisericã. Dupã moartea acestu-
ia, între anii 1875–76, parohia a fost administratã de preoþii de
la biserica Giula I, de cãtre Iosif Bojan ºi Petru Gubaºiu. În anul
1876 vine V. Schelegianu, ca apoi, din anul 1879 pînã în 1881,
sã-l gãsim pe Dimitrie Cornea, pe care l-a urmat, pînã în 1922,
Petru Biberia. Din anul 1922 pînã în 1927, parohia a fost vacan-
tã. Din anul 1927 pînã în anul 1959 a pãstorit Dr. Petru
Mândruþãu, cînd este urmat de Gheorghe Ardelean.

Preotul Gheorghe Ardelean s-a nãscut în anul 1910, în oraºul
Chiºineu-Criº. ªcoala elementarã ºi cea secundarã le-a fãcut în
oraºul Giula. Dupã maturitate a urmat teologia din Arad. În anul
1933 a fost hirotonisit preot pentru parohia din Darvaº (judeþul
Bihor), unde a pãstorit pînã în anul 1959, cînd este ales preot la
aceastã comunitate, unde pãstoreºte ºi actualmente.499

ªcoala confesionalã

ªcoala confesionalã din aceastã parohie a luat fiinþã odatã cu
întemeierea parohiei, deci în anul 1834.500

Clãdirea ºcolii se gãsea lîngã bisericã. Era edificatã din cãrãmi-
dã ºi acoperitã cu ºindrilã care mai tîrziu s-a schimbat cu þigle.

Primul învãþãtor a fost Ioan ªimondan. El a deþinut acest post
pînã în 1836, urmat fiind de Teodor Bercea, care a funcþionat
pînã în anul 1877. La aceastã datã vine Axentie Chirilan, pe care
în anul 1882 îl urmeazã Iosif Ioan. Acesta a activat pînã în 1910.
Dupã el a urmat Petru Otlãcan, care a funcþionat abia un an, ca,
între anii 1911–1920, ºcoala sã fie condusã de învãþãtorul Teodor
Mariº.501

Dupã cel de-al doilea rãzboi mondial s-au perindat învãþãtorii:
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Gheorghe Botteu, Ioan Rusu, Ioan Dezmerdeanu ºi Teodor Ol-
tean. ªcoala a funcþionat pînã în anul 1948.

Casa parohialã se gãseºte tot în strada Jász Lukács, în nemijlo-
cita vecinãtate a bisericii.

Prima casã parohialã s-a construit în anul 1833, avînd pereþii
fãcuþi din pãmînt. În anul 1862, dupã ce s-a construit noua bise-
ricã, cea veche a fost transformatã în casã parohialã, care a servit
pentru acest scop pînã în anul 1934. În acest an, organele paro-
hiale au luat mãsuri pentru demolarea clãdirii vechi, ca în anul ei
sã se construiascã una nouã. Lucrãrile s-au terminat numai dupã
terminarea celui de-al doilea rãzboi mondial.

Primul cimitir se gãsea lîngã bisericã. Mai tîrziu a fost mutat în
strada Gyep. Acest cimitir funcþioneazã ºi azi. Este frumos îngrijit,
plin de cruci de marmurã ºi monumente funerare.

Cãrþi vechi de slujbã bisericeascã

Comunitatea bisericeascã posedã un frumos numãr de cãrþi
vechi de slujbã. Cea mai veche carte este Apostolul mitropoli-tului
Grigorie din 1764, avînd urmãtoarea copertã: „APOSTOL Cu mila
lui Dumnezeu sfântul. Care acum a patra oarã precum mainainte
a fost aºãzat dupre cel Grecesc sau tipãrit în zilele prea luminatului
ºi prea înãlþatului D(o)mnului nostru Io ALEXANDRU IOAN II.
IPSILAT Voevod. Întru întâia domniea a mãriei sale aici în Þara
Rum(âneascã). Cu blag(oslo)veniia ºi cu toatã cheltuiala pres
sfinþitului Mitropolit Kir GRIGORIE ºi sau dat în tip(arul) sf(i)ntei
M(i)trop(olie). La anul dela Hs. 1764. De popa Constandin
tipograful Râm(niceanul)”.

Pe foaia liminarã de la începutul cãrþii, prin urmãtoarea în-
semnare, ni se face cunoscut numele donatorului: „Întru vecinica
pomenire sau jertfit aceasta sf(î)nta carte religiosul ºi credincio-
sul bãrbat Teodor Popovici, lãcuitor în oraºul Giula ungureascã
dãruinduo s. biserici de L.N.U.R. (Lege Ne Unitã Româneascã,
n.n.) din oraº Giula Nemþeascã în luna Aprilie 1 zi a 1849”.

Învelitoarea cãrþii este din piele pe tablã de lemn. Se gãseºte în
stare uzatã.
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O altã carte este Evanghelia din 1806, tipãritã la Sibiu. Titlul
cãrþii este: „SF(Î)NTA ºi d(u)mnezeiasca EVANGHELIE. Acum
întru acestaº chip tipãritã în zilele prea luminatului ºi prea înãl-
þatului Franþiscus al doilea. Cu slobozeniia C. Conzistorium neunit
din Ardeal. Sibii, în tipografia lui Ioan Bart. 1806”. Cartea este
legatã în piele pe tablã ºi s-a pãstrat în stare bunã.

Din tipãriturile episcopului Ioan Bob, la aceastã bisericã se
pãstreazã Penticostarul din 1808,502 legat în piele pe carton, Trio-
dul din 1813,503 legat în piele pe carton, ºi Strastnicul din 1817, cu
urmãtoarea foaie de titlu: „STRASTNIC. Acum a patra oarã aºezat
ºi tipãrit, dupã rânduiala besericii Rãsãritului. Sub stãpânirea Prea
Înãlþatului Împãrat al Austriei Franþisc Întâie craiul Apostolicesc
Mare prinþipe al Ardealului ºi celelalte. Cu bla(gos)Iovenii
exþelenþiei sale Prea luminatului ºi Prea Sf(i)nþitului Domnului
Domn IOANN BOB Vlãdicul Fãgãraºului. În Blaj la Mitropolie.
Anul dela Naºterea lui Hs.1817”.

Cartea este învelitã în piele pe lemn ºi s-a pãstrat în stare bunã.
La bisericã se gãseºte ºi un exemplar din Triodul tipãrit în anul

1816 la Buda,504 legat în piele ºi conservat în stare bunã, precum
ºi un exemplar din Octoih cu Catavasieriu, din 1826.

Pe lîngã cãrþile prezentate, aceastã bisericã mai pãstreazã ºi un
Antimis vechi, fãrã inscripþie. Nu încape îndoiala cã este vorba de
acel Antimis, despre care fostul preot Petru Biberia aminteºte în
„Cronica” sa, fãcutã în anul 1907, într-o evanghelie din 1888,
care se gãseºte tot la aceastã comunitate bisericeascã, cã a fost
sfinþit în anul 1757 de cãtre episcopul Sinesie Jivanovici.
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COMUNITATEA BISERICEASCÃ
DIN JACA

Comuna Jaca este aºezatã pe ºoseaua care leagã oraºele Deb-
reþin cu Bichiºciaba, iar de la punctul de trecere Biharkeresztes ºi
Episcopia-Bihor dintre Ungaria ºi România, la o distanþã de 30
km.

În schema organizatoricã a vicariatului face parte din proto-
popiatul Micherechi.

Comuna Jaca este o aºezare veche. A existat,505 deja în anul
1214 avînd ºi o cetate, care cu timpul a dispãrut. Într-o consem-
nare a averilor canonicilor din Oradea din 1322 este amintitã ca
aºezare cu bisericã sub denumirea de Izsilaka,506 unde pãstorea
un preot cu numele Isaca.507 În recensãmîntul din 1552 se gãseºte
sub numele de Izsáka.508

În anul 1350, comuna – împreunã cu Orod ºi Csekehida – era
în posesia familiei Izsáka,509 cãreia îi aparþine pînã în anul 1468,
cînd ajunge în proprietatea lui Bessenyei László510 iar mai tîrziu,
în anul 1616, în posesia lui Giczy György.511 Din a doua jumãtate
a secolului al XVI-lea se gãseºte în stãpînirea familiei Rédey,
rãmînînd în posesia descendenþilor acestora pînã în secolul al
XIX-lea.512

Primele case ale comunei, despre care se ºtie, au fost cons-
truite în partea numitã azi Markó. Aceastã parte era mai ridicatã
ºi mai puþin periclitatã de apa care înconjura aºezarea. Mai tîrziu,
ridicîndu-se numãrul locuitorilor, au început a clãdi ºi în partea
de lîngã canalul numit Ölyvös.513

Locuitorii erau unguri ºi români ºi se ocupau cu creºterea vite-
lor.

Mai demult, comuna era împãrþitã în douã: partea din Markó,
fiind locuitã de unguri, se numea satul unguresc, iar cea de lîngã
Ölyvös, unde locuiau românii, satul românesc.514
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Înfiinþarea comunitãþii bisericeºti

Prezenþa românilor în aceastã comunã este din cele mai vechi
timpuri. Prima ºtire în legãturã cu prezenþa lor aici o avem din
timpul ocupaþiei turceºti,515 cînd se aminteºte cã în comunã lo-
cuiau ºi români. Aceºti români a trebuit sã fie aici cu mult înain-
te, deoarece turcii i-au gãsit aici. Dupã plecarea turcilor, numãrul
românilor s-a înmulþit prin colonizarea din anii 1710–1720.

Aflîndu-se în numãr mai mare în localitate, a trebuit sã aibã –
asemenea altor localitãþi – încã din aceste vremuri un loc unde se
adunau sã se închine.

Prima bisericã, despre care se ºtie, a fost cea de lemn, care este
amintitã în conscripþiile din anii 1779 ºi 1786.517 Pe acele vre-
muri, comunitatea bisericeascã a fost bine închegatã ºi un centru
ortodox puternic, deoarece, în anii 1770, slujeau la aceastã bise-
ricã doi preoþi, satisfãcînd cerinþele duhovniceºti ale celor 60 de
case ortodoxe române ce se gãseau atunci în aceastã localitate.518

Biserica a trebuit sã fie construitã imediat dupã anii 1710–1720,
pentru cã – probabil în urma vechimii – în anul 1791, ea a fost
schimbatã cu actuala bisericã construitã din material solid.519

Data de 1791, trecutã pe turla bisericii, a prilejuit formarea
unei pãreri greºite. Mulþi au presupus, ba chiar au afirmat, cã
atunci s-a înfiinþat ºi comunitatea bisericeascã. Or, argumentele
amintite mai sus dovedesc în mod indiscutabil existenta unei
comunitãþi bisericeºti înfiinþate cu mult mai înainte. Anul 1791
aratã data construirii actualei biserici. S-a construit numai
edificiul, iar turla mai tîrziu. Aceasta se poate vedea din forma
construcþiei. Turla este aºezatã nu deasupra, ci în faþa edificiului,
iar din aplicarea cãrãmizilor, care fac legãtura între edificiu ºi turlã,
se poate constata cã turla nu s-a construit odatã cu clãdirea
bisericii, ci mai tîrziu. În ceea ce priveºte felul în care este construitã
turla, el este unic între bisericile noastre de aici. De jos ºi pînã
sus la glob ºi cruce este fãcutã din cãrãmidã tencuitã.

Biserica ortodoxã românã din Jaca se gãseºte pe strada Kossuth.
Fãcînd abstracþie de dimensiunile ei, ea are un aspect cu totul
modest. Aceastã modestie se poate explica prin faptul cã înte-
meietorii erau iobagi neînstãriþi, care înainte de toate au þinut la
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ridicarea unei biserici în care sã-ºi poatã pleca capetele ºi genun-
chii.520

Atît edificiul, cît ºi turla, de jos ºi pînã sus la cruce, este con-
struitã din cãrãmidã tencuitã, în stil baroc tîrziu.521 Este acoperitã
cu þigle.

Biserica, cu hramul Sf. Arh. Mihai ºi Gavril, are o lungime de 24
m, la care se mai adaugã lungimea turlei de 4 m, deci în total 28
m, lãþimea de 8 m, iar înãlþimea interiorului de 6 m.

Intrarea în bisericã se face pe douã uºi, anume: cea principalã
la femei ºi una în partea de sud a bisericii, pentru bãrbaþi. Naosul
bisericii este împãrþit printr-un perete de scînduri format în gri-
laj, înalt de 4 m, în partea femeilor ºi bãrbaþilor. Aceasta din urmã
este cu o treaptã mai joasã decît partea femeilor ºi altarul.

Între altar ºi naos se ridicã un iconostas simplu de tot. Este
construit din scînduri, vopsit în culoare gri. Icoanele aºezate în
cadre sînt agãþate cu niºte cuie.

Intrarea în altar se face prin trei uºi. Pe uºile împãrãteºti se
gãseºte icoana Bunei-Vestiri ºi a Învierii, iar pe cele douã laterale,
pe cea dinspre dreapta, Sf. ªtefan, iar pe cea dinspre stînga, hramul
bisericii, Sf. Arh. Mihail ºi Gavril.

Deasupra acestor icoane, într-un singur rînd, se gãsesc, deasu-
pra uºilor împãrãteºti Cina cea de Tainã, la dreapta, Mîntuitorul,
iar la stînga Maica Sfîntã. În colþul drept Sf. Pãr. Ier. Nicolae, iar în
cel din stînga Sf. Ioan Botezãtorul.

În altar, toate sînt aºezate dupã rînduialã. Pe pereþii dinspre
rãsãrit se gãsesc cîteva prãznicare. Tavanul bisericii este din cãrã-
midã, în formã de semicerc, avînd cinci arcade.

Interiorul bisericii, atît tavanul, cît ºi pereþii laterali, sînt vop-
siþi în culoare gri.

Întreaga bisericã este pardositã cu cãrãmidã, vopsitã în roºu.
În sfîntul altar se pãstreazã un potir din anul 1839, dãruit de
cãtre Iosif Andrási, fost epitrop al acestei comunitãþi, precum
reiese din inscripþia de pe potir,522 precum ºi o cruce de argint cu
postament, avînd sub sticlã sculpturã de lemn, ce reprezintã Rãs-
tignirea, dãruitã de cãtre Eutalia Jonai în anul 1854.
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Preoþii

Dintre preoþii care au slujit la aceastã bisericã, cei mai vechi,
care sînt cunoscuþi, sînt Timotei Petre (hirotonisit în 1772) ºi
Mihail Homorovici (hirotonisit în 1762),523 pe care în anul 1779
îi gãsim la aceastã bisericã.524 Nu se cunoaºte pînã cînd au pãsto-
rit, dar se ºtie cã, în anul 1783, preotul parohiei a fost Petru
Lazar, pe care, în anul 1819, îl urmeazã fiul sãu. În anii 1823–24
a pãstorit Nicolae Mãrcuþiu, care a deþinut ºi funcþia de învãþãtor
la ºcoala confesionalã de aici.525 De la aceastã datã ºi pînã în 1853,
în lipsã de documente, nu ne sînt cunoscuþi slujitorii acestui sfînt
altar.

În anul 1853 slujeºte Dimitrie Neteu, care pãstoreºte pînã în
1864. De la acest an ºi pînã în 1878, e preot ªtefan Neteu, pe
care îl urmeazã, pînã 1879, Beniamin Iuliu. Din anul 1879 pînã
1888 e preot Toma Pãcalã. Între anii 1888–1899 slujeºte
Sigismund Bejan, urmat, între anii 1899–1901, de cãtre Partenie
Roman. Din 1902 pînã în 1909 pãstoreºte Adrian Desecan, pe
care îl urmeazã, pînã în 1920, Popa Nestor.

Din anul 1920 pînã în 1936, parohia a fost vacantã. În acest
an este ales Cornel Mândruþãu, care pãstoreºte, fãrã întrerupere,
pînã în ziua de azi.526

Preotul Cornel Mândruþãu s-a nãscut în oraºul Giula, în anul
1912. ªcoala elementarã a fãcut-o în oraºul sãu natal, iar cele
secundare la Giula ºi Bichiºciaba. În anul 1936, dupã un curs
teologic, urmat de un examen general, a fost ales ºi hirotonisit
pentru aceastã comunitate bisericeascã.

ªcoala confesionalã

Lîngã bisericã a funcþionat ºi o ºcoalã confesionalã. Despre
începuturile ei nu avem date precise. Se ºtie cã, de la începutul
secolului al XIX-lea, avea învãþãtori. Dintre ei ne sînt cunoscuþi:
Nicolae Popovici, pe care l-a urmat Vasilie Pop,527 ca, în anul
ºcolar 1823–24, aceastã funcþie sã fie deþinutã de preotul Nicolae
Mãrcuþiu.528 Dupã el a urmat Nicolae Radovici, ca, în anul 1850,
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sã-l gãsim pe Iosif Pap,529 urmat de Dimitrie Ghitea.530 ªcoala, în
anul 1932, a încetat sã mai funcþioneze.

Comunitatea bisericeascã are în proprietate o casã parohialã,
care se gãseºte în stare bunã.

Cimitirul acuma începe sã fie împodobit cu cruci ºi monu-
mente funerare.

Registrele se pãstreazã la oficiul parohial. Ale botezaþilor ºi
cununaþilor încep cu anul 1853, iar cele ale morþilor cu 1877.

Cãrþi vechi de slujbã

Biserica este prevãzutã cu cãrþile trebuincioase, care în mare
parte sînt dãruite de patriarhie.

Pe lîngã cele mai noi, biserica pãstreazã ºi cîteva exemplare de
cãrþi vechi. Cartea cea mai preþioasã pe care o are aceastã bisericã
este Chiriacodromionul mitropolitului ªtefan, din 1732, învelitã
în piele pe tablã. S-a pãstrat întreagã, avînd urmãtoarea copertã:

„CHIRIACODROMION sau EV(ANGHE)LIE ÎNVÃ-ÞÃTOARE
care are întru ia Cazanii la toate duminecele peste an, ºi la
praznicele domneºti, ºi la sf(i)nþii cei numiþi. Acum întracesta
chip tipãritã, ºi diortositã mai luminat în limba Rumâneascã. Întru
întâiul an al ceii de Dumnezeu înãlþatei Domnei a prea
luminatului ºi înãlþatului Domnului nostru Io CONSTANTIN
NICOLAE Voevod. Cu bl(a)g(os)loveniia ºi cu toatã cheltuiala
aprea sfinþitului Mitropolit al Ouggrovlahiei Kir ªTEFAN. În
sf(î)nta Mitropolie în Bucureºti. La anul dela zidirea lumii leat
7240. Iar dela întruparea D(o)mnului 1732. De cucernicul între
preoþi Popa Stoica Iacovici tipograful. Al doilea Radul Logofet
Iacovici tipog(raful)”.

De la vrednicul mitropolit Neofit a rãmas un Penticostar, tipãrit
în anul 1743,531 legat în piele pe tablã.

Pe foaia liminarã de la începutul cãrþii se gãsesc semnãturile
învãþãtorilor Nicolae Popovici, m.p. docinte ºi Vasile Pap. Din
seria tipãriturilor blãjene, parohia pãstreazã un exemplar din Mi-
nologhionul lui Grigorie Maier, editat în anul 1781. Cartea, învelitã
în piele pe tablã, se gãseºte într-o stare foarte bunã.
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Foaia de titlu este urmãtoarea: „MINOLOGHION care cuprin-
de întru sine rânduiala d(u)mnezeeºtilor praznice ºi ale Stãpînei
de D(u)mnzeu Nãscãtoarei ºi pururea Fecioarei Mariei ºi ale
sf(i)nþilor celor numiþi ce se prãznuesc peste an ºi ale sf(i)nþilor
de obºte în fieºte care zi. Acum întâiu tipãrit în rumâneºte supt
stãpînirea pre înãlþatului împãrat al Românilor Iosif al Doilea
Craiului apostolicesc, mare prinþip al Ardealului. Iproci: Cu
blagosloveniia Exþelenþiei sale prea luminatului Domn GAVRIIL
GRIGORIE MAER episcopul Fãgãraºului ºi al prea înãlþatei
cessarocrãieºtii Mãriri Sfeatnic din lãuntru. În Blaj, la Mitropolie.
Anul de la Naºterea lui Hs. 1781”.

Pe pagina liminarã de la început ºi în continuare se gãseºte
importanta însemnare, care adevereºte cã, în anul 1783, comu-
nitatea bisericeascã l-a avut preot pe popa Petru. Iatã textul:
„Aceasta carte este alui Popa Petru de la Jaca ºi ou luat cu 30
florinþi. Cine se va lega sã o e (ia, n. n.) de la pruncii mii sã fie
anaftat cã este a me cu dreptate bunã cãutatã ºi o am luat în anul
1783”.

Din însemnare reiese cã aceastã carte, la doi ani de la apariþie,
a ºi ajuns la aceastã bisericã.

De la popa Petru ajunge în mîna fiului sãu, precum reiese din
însemnarea de pe foaia de titlu a cãrþii, unde se gãsesc urmãtoa-
rele: „Aceastã sfîntã carte Mineiu din împãrþire dupã pãrinte iaste
alui Petru Lazar. 1819”.
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Iconostasul bisericii din Jaca
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COMUNITATEA BISERICEASCÃ
DIN MICHERECHI

Comuna Micherechi este singura comunã din Ungaria ai cãrei
locuitori aproape în întregime sînt români.

Este centru protopopesc. Se gãseºte situatã la 2 km de fronti-
era maghiaro-românã, aproape de punctul de trecere Kötegyán–
Salonta dintre Ungaria ºi România, faþã în faþã cu Salonta.

De la primele ºtiri, pe care le avem în legãturã cu vechimea
acestei localitãþi, încã din secolul al XII-lea ºi pînã azi, figurea-zã
sub aceastã denumire. În legãturã cu originea denumirii se pare
acceptabilã explicaþia pe care o pãstreazã tradiþia. Pe vremuri,
regiunea în care se gãseºte comuna a fost pãdure. În mijlocul
pãdurii, în formã rotundã, era un cîmp cu iarbã ºi flori multe,
atrãgînd o mulþime de albine. Prin îmbinarea cuvintelor ungu-
reºti „méh” (albinã) ºi „kerék” (rotund) ajungem la numele pe
care îl poartã comuna Méhkerék.

Primele ºtiri privind vechimea comunei le avem din secolul al
XII-lea.532 Pe acele timpuri, regiunea era în posesia micilor no-
bili. Micherechiul îi aparþinea nobilului Leel-Össy,533 rãmînînd
în proprietatea acestei familii pînã în secolul al XIV-lea. Aceasta
reiese din Cartea privilegialã a Consiliului canonicilor din Ora-
dea, care adevereºte cã fiii lui Nicolae Leel-Össy – János ºi Bakony
– dãruiesc, în anul 1359, benevol, o parte din moºia pe care o
aveau la Méhkerék unei surori de a lor.534 În anul 1386, Grigorie,
fiul lui Benedek ºi Dénes, fiul lui László, dau jumãtate din averea
lor din acest sat surorii lor Erzsébet.535

Un alt document, care dateazã din anul 1497, ne informeazã
cã un anumit Mochtai Tamás ºi fiul sãu Nicolae s-au prezentat în
faþa regelui Ulászló cu o plîngere de proprietate, pe care o aveau
împotriva nobililor Sápy Miklós ºi Sápy György ºi împotriva
doamnei Dorottya, soþia lui Pál Leel-Össy. Regele i-a îndrumat,
ca, împreunã cu 10 martori, sã se adreseze Comisiei canonicilor
din Oradea, care va examina ºi va rezolva problema.536

În anul 1566, anul ocupãrii de cãtre turci a cetãþii din Giula, ºi
acest teritoriu ajunge sub stãpînire turceascã, ca dupã plecarea
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acestora, în anul 1695,537 sã rãmînã în urma lor, ca în cele mai
multe locuri, numai pustietate. Aºezarea veche, distrusã de cãtre
trupele otomane se gãsea în apropierea actualei comune, numitã
a viilor.538 Locuitorii aºezãrii erau unguri.539

Dupã plecarea turcilor, la începutul secolului al XVIII-lea,
aceastã regiune i se dãruieºte, de cãtre regele Lipót, lui Eszter-
házy Pál. Pentru a se asigura braþe de muncã, se face coloniza-
rea acestei pãrþi. Reînfiinþarea comunei, prin colonizare, a trebuit
sã se întîmple pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, mai precis,
între anii 1758–1768.540

În privinþa aceasta sîntem ajutaþi ºi de contractele „urbaria-
le”, care, pe acele vremuri se încheiau pe o perioadã de 10 ani.

În contractele încheiate pînã în anul 1758, în care sînt enume-
rate localitãþile, arãtîndu-se ºi sumele pe care comunele erau în-
datorate a le plãti stãpînului „dominiumului” din Derecske, nu
figureazã comuna Micherechi.541 Numele lui apare pentru prima
oarã în contractul care dateazã din 17 mai 1768, cu precizarea cã
„a fost populat acum nu demult”.542

Dacã þinem cont de faptul cã, în contractul din 1758, închei-
at pe zece ani, micherechenii încã nu sînt amintiþi între contrac-
tanþi, aceasta înseamnã cã ei au ajuns pe aceste pãrþi dupã anul
1758, dar înainte de anul 1768.

Cele de sus sînt întãrite ºi de contractul original din anul 1773,
încheiat de cãtre conducerea comunei cu primul preot ortodox
român al comunitãþii, unde citim urmãtoarele: „Noi subscriºii
antistie ºi consiliul al locului Micherechi ºi aceia care niam aºezat
pã locul acesta cu o dorinþã ºi voe egalã, niam adus dãla Inand543

un predicator…”544 De aici urmeazã cã stabilirea acestor locui-
tori aici s-a putut face nu cu mult înainte de aceastã datã. Ei au
fost colonizaþi din satele româneºti din apropiere: Mãdãraº,
Salonta, Inand, Ianoºda, Homorog, Tulca,545 etc. ºi erau de reli-
gie ortodoxã românã.

Dealtfel, de prezenþa locuitorilor din acele vremuri ne asigu-
rã ºi „foaia urbarialã din 1773”, unde gãsim urmãtoarele: „La
data de 16 februarie 1773 s-a prezentat delegatul comitetului
urbarial, Gheorghe Sughó, în comuna Micherechi, care este în-
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corporatã în comitatul Bihor, fiind proprietatea contelui
Eszterházy, ºi în prezenþa administratorului domeniilor din
Derecske a efectuat procedura urbarialã”.546 În cele ce urmeazã în
aceastã foaie, se constatã cîte sesiuni de pãmînt aparþin satului.

Tot acest document aratã cã, în acest timp, satul avea ºi un
preot ortodox,547 deºi, dupã dispoziþiile în vigoare, puteau sã
aibã preot numai localitãþile care aveau cel puþin 100 de case.
Ori, comuna Micherechi, pe acele vremuri avea numai 30 de case,
dar, la insistentele cereri ale locuitorilor, domnia s-a învoit sã-ºi
aducã preot, „…sigurându-i pãºune liberã pentru patru boi de
jug, 1 cal, 2 vaci, 3 porci, precum ºi un loc de pãmînt intravilan
pentru casã, 3 iuguri mici de pãmînt arabil ºi pãºune, care erau
scutite de impozite”.548

Documentul urbarial are un pasaj foarte important, care ne
încredinþeazã despre faptul cã aºezarea era locuitã încã înainte
de procedura urbarialã, anume: „Administratorul a mai constatat
cã, în chestiunea unor probleme prohibitorii, publicate mai de-
mult, s-au luat mãsuri satisfãcãtoare”.549 De aici rezultã cã, înain-
te de procedura urbarialã, s-au dat anumite dispoziþii, probleme
ºi lipsuri, care pînã la acest timp au fost îndeplinite.

Primii locuitori, dupã plecarea turcilor, precum s-a arãtat mai
sus, au fost români, veniþi din comunele româneºti învecinate,
care s-au stabilit aici în mod definitiv. Pe aceºti locuitori i-a gãsit
aici procedura urbarialã. Este fapt regretabil cã nu se aminteºte
nimic referitor la numãrul locuitorilor, ci numai la cel al caselor.

În deceniile care au urmat dupã procedura urbarialã, în co-
munã nu s-a întîmplat nimic deosebit. Locuitorii munceau cu
sîrguinþã ºi plãteau mai departe arenda mereu crescîndã, stabilitã
mai tîrziu de domnie.

Vestea revoluþiei din martie 1848 ºi a luptei pentru libertate a
ajuns ºi în aceastã comunã. Iobagii români de aici, care – la fel cu
iobagii maghiari din satele ungureºti – au îndurat mulþimea mare
a neajunsurilor, s-au declarat adepþi ai concepþiilor progresiste
ale acelor timpuri. Dupã începerea luptei pentru libertate, „…mai
mulþi micherecheni s-au prezentat voluntari în armata naþionalã.
Printre aceºtia au fost Petre Ruja, Florea Cora, Dimitrie Balint,
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Gheorghe Tat, Florea Isai, Teodor Balint, Ioan Gurzãu ºi alþii.
Dupã tradiþia oralã, cei mai mulþi au fãcut drumul pînã la Salonta
în cãruþe împodobite cu steaguri ºi panglici, iar cîþiva pe jos, ca sã
fie înrolaþi. Mulþi dintre ei au cãzut în lupte”.550

Anul 1873 înseamnã o datã tristã în istoria satului. În vara
acestui an a izbucnit holera, cauzînd moartea a peste 200 de
suflete. Între ei a fost ºi preotul Alexandru Rocsin, decedat la 27
iulie 1873.551

Înfiinþarea comunitãþii bisericeºti

Comunitatea bisericeascã ortodoxã românã din Micherechi a
luat fiinþã odatã cu întemeierea actualei comune, care a avut loc
între anii 1758–1768.

Locuitorii reînfiinþatei localitãþi erau români ortodocºi, care
þineau cu strãºnicie la legea lor strãmoºeascã. Aceasta reiese din
„foaia urbarialã” din 1773. Aici se aratã cã domnia s-a învoit ca
locuitorii sã-ºi aducã preot (este vrednic de semnalat cã acest
numãr de 30 de case, pînã în anul 1779, s-a ridicat la 62 case,552

ca, în anul 1786, acest numãr sã creascã la 83 de case.553 „ªi aºe ei
ºi-au adus preot dãla Inand” în persoana lui Ioan Bordaºiu,
hirotonisit în anul 1766,555 cu care au încheiat urmãtorul con-
tract.556

„Noi subscriºii antistie ºi consiliul al locului Micherechiu ºi
aceia care niam aºezat pã locul acesta, cu o dorinþã ºi voie egalã,
niam adus dãla Inand on predicator cu numele Bordaºiu Ioan,
cã dânsul aicie la noi serviciu Dumnezeesc sã-l înainteze ºi noi
atuncie am promis domniei lui, cã noi nu numa pã on an sau pã
doi, trei lam adus ºi atuncie sãl dãm dîntre noi numai noi iam
promis ºi niam deobligat cã pînã sfântul Dumnezeeu la þine în
viaþã, pânã atuncie sã locuiascã întrã noi ºi sã predizece, iarã dacã
Dumnezãu prin moarte dintre noi la lua, atuncia dacã fiu sau
frate va avea, care sã fiie pregãtiþi pentru preoþiie, dupã moartea
predicatorului nostru ei se ne fiie nouã de preoþi.

Comenþia sau plata, pãmînt arãtoriu ºi cosalãu âi amãsurãm
caºi la una dîn noi dintre gospodari, pãmînt plin dã spin ºi alte
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burueni, care þi li curãþi va fi al domicitale ºi al fiilor care vei ave
pentru totdeauna, fiind cã pãmînt curãþit de toate nu avem seþi
dãm, pentru cã nici au fost. Cum ºi atuncia ºi amu pânã chînd
bunul Dumnezeu va voi cã noi sã cãrmuim locul acesta ºi sãl
înaintãm mai departe nuputem amâna chestia asta preoþiascã,
ce ne intereseazã. Acesta Contracht fãcut sub cãrmuirea jiudelui
Comunal, Ruse Ursu ºi spre asigurarea mai de plinã sau întãrit
cu Sigilul Locului aceasta ºi cu subscrierea mai multor Sãteni.
Primariu Ruse Ursu + 1. Petruºan Lazar, 2. Gurzó Tógyer + 3.
Moga Kracsun + 4. Bálint Ursu + 5. Csotye János + 6. Gurzó Péter
+ 7. Ruse Mihalu + 8. Gurzãu Ioan + 9. Buta ªtefan + 10. Rãtan
János + 11. Czirle Flore + 12. Martin Ignaþiu + 13. Baican Teodor
+ 14. Gurzãu Lup +.

Spre mai mare ºi dispusu ºi asigurare se întãreºte cu sigilul
nonal. Anul 1773 Iulie. Andreiu Cöteleºiu notariu”.

Din aceste vremuri dateazã ºi prima bisericã, construitã din
lemn, acoperitã cu trestie. Materialul necesar a fost procurat din
pãdurile (lemnele) ºi apele (trestia) ce înconjurau aºezarea, în
mod gratuit, deoarece prinþul Eszterházy a asigurat pe seama lo-
cuitorilor materialul necesar pentru construirea caselor.

Aceastã bisericã a existat pînã în anul 1836. În acest an a cãzut
victimã unui incendiu, mistuindu-se în întregime.557

Piatra fundamentalã a actualei biserici s-a depus încã în acel
an,558 începîndu-se tot atunci ºi lucrãrile de construire. În anul
1838, fiind pereþii ridicaþi pînã la geamuri, în lipsã de resurse
materiale, lucrãrile au fost întrerupte, ziditul suferind o amînare
de 9 ani.559

Pentru a se asigura acoperirea materialã necesarã, conduce-rea
comunalã, împreunã cu sãtenii, au hotãrît ca pãºunea numitã
Kustyán sã o dea în arendã pe cinci ani, respectiv pe anii 1847–
1851, vãduvei lui Franchberger János din Giula. Numita a achitat
arenda pe cei 5 ani înainte, ce s-a cifrat la suma de 6.000 zloþi
(1.200 zloþi pe an).560

În posesia acestei sume s-au putut relua lucrãrile. În vederea
continuãrii lucrãrilor s-a încheiat contract cu maistrul zidar-dul-
gher Cziegler József din Giula, care s-a angajat ca, pentru suma
de 7610 florinþi, sã execute lucrãrile edificãrii bisericii, construi-
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rea turnului, acoperirea cu ºindrilã, precum ºi construirea ico-
nostasului din scînduri.561

Deci, dupã 9 ani de aºteptare, lucrãrile s-au putut relua, ca
apoi, în anul 1849, aceastã bisericã construitã din cãrãmidã sã fie
terminatã.562

Turnul a rezistat numai pînã în anul 1883, cînd a fost nevoie
sã se schimbe. Noul turn s-a fãcut cu 4 m mai înalt decît celãlalt,
acoperit fiind tot cu ºindrilã, care în anul 1901 a fost schimbatã
cu tablã.563

Pe parcursul timpului s-au mai impus unele lucrãri atît la edi-
ficiu, cît ºi la turn. Dintre aceste trebuie amintite reînnoirea exte-
riorului bisericii ºi vopsirea crucii în anul 1925, în anul 1962:
schimbarea globului, aurirea sfintei cruci, schimbarea unor table
pe turlã, vopsirea interiorului bisericii, în anul 1973: reînnoirea
exteriorului. Cea mai însemnatã lucrare este cea din anul 1976.
Încã la renovãrile din 1973 s-a constatat cã unele grinzi din lem-
nãria turlei s-au putrezit. Conducerea bisericii a hotãrît, în anul
1976, schimbarea tablei atît de pe turlã, cît ºi pe acoperiºul edifi-
ciului, precum ºi înlocuirea lemnãriei defectate din turlã. Luîndu-
se tabla ciuruitã din cauza ruginii, s-a constatat cã toatã lemnãria
turlei a fost putrezitã, impunîndu-se astfel schimbarea integralã
a turlei. Lucrãrile reconstruirii, acoperirea lui ºi a acoperiºului edi-
ficiului cu tablã, s-au fãcut din donaþiile benevole ale credincio-
ºilor.

Biserica ortodoxã românã din Micherechi, construitã în stil
clasicist tîrziu,564 se gãseºte pe strada Kossuth. Hramul bisericii
sînt Sf. Arh. Mihail ºi Gavril.

De la gardul de cãrãmidã, care se gãseºte în faþa bisericii, la 4
m spre rãsãrit este clãdirea locaºului de închinare.

În exterior are o lungime de 30 m, lãþimea este de 14 m. Înãl-
þimea clãdirii este de 10 m, cu acoperiºul 16 m. Deasupra clãdirii,
în partea dinspre apus, se înalþã turnul, în vîrful cãruia, la o
înãlþime de 30 m, este aºezatã crucea.

Biserica este construitã din cãrãmidã tencuitã. În pereþii late-
rali ai edificiului, în partea de sud ºi nord, se gãsesc cîte 4 feres-
tre, în partea altarului 3, avînd dimensiunile de 1,80×1 m. Pe
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faþadã, deasupra intrãrii principale, este o fereastrã, iar la dreapta
ºi la stînga, cîte o firidã, tot de aceleaºi dimensiuni.

Accesul în bisericã se face prin douã uºi. Intrarea principalã
este pe partea dinspre apus, iar în partea din sud se gãseºte intra-
rea bãrbaþilor. Amîndouã uºile sînt fãcute din gorun în dimensi-
unea de 2,60×1,40 m.

Intrînd în bisericã, se trece printre doi piloni, care þin turla. În
naos, atît în partea femeilor, cît ºi în cea a bãrbaþilor, sînt aºezate
scaune, lucrate frumos ºi vopsite în culoare gri.

Pe solee, care este mai ridicatã cu o treaptã, la locurile obiºnu-
ite, se gãsesc cele douã strane. În faþa icoanei Domnului ºi a Maicii
Sfinte, stã cîte un sfeºnic lucrat din lemn.

Întreaga bisericã este pardositã cu beton vopsit în gri.
Între altar ºi naos se ridicã iconostasul simplu, construit în

întregime din scînduri, vopsit în gri, cu motive de imitaþie de
marmurã.

Icoanele, fãrã a reprezenta o valoare de artã, sînt aºezate în
cadre aurite.

De la uºile împãrãteºti, la dreapta, Mîntuitorul, iar la stînga
icoana Nãscãtoarei de Dumnezeu.

Deasupra uºilor împãrãteºti e icoana Cinei celei de Tainã, de la
care la stînga Sf. ler. Nicolae, Domnul Isus ºi Naºterea Domnului, iar
la dreapta Intrarea în lerusalim, Mîntuitorul ºi Înãlþarea Domnului.

În registrul al doilea, în partea de nord, Sf. Treime, iar în cea de
sud Sf. Treime cu Maica Sfîntã. Deasupra iconostasului se ridicã
crucea.

Pereþii laterali sînt vopsiþi în culoare gri, cu imitaþii de coloane
de marmurã, între ele cu fresce reprezentînd scene mai însemna-
te din viaþa Mîntuitorului. Pe pereþii din partea de sud se gãsesc
urmãtoarele: Naºterea Domnului, Predica de pe munte, Intrarea în
Ierusalim ºi Intrarea fiului risipitor, iar în partea de nord: Învierea
Domnului, Isus între cei doi tîlhari, Vindecarea unui bolnav ºi
Rugãciunea din grãdina Ghetsimani.

Deasupra celor doi piloni de la intrarea principalã este un bal-
con, sub care se gãseºte icoana lui Moise cu tablele legii. Tavanul
sfintei biserici, – cu excepþia pãrþii din altar, care reprezintã cerul
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înstelat, în mijlocul cãruia este ochiul în triunghi – este vopsit în
gri-deschis, avînd douã fresce. Una în mijlocul bisericii cu Sf.
Treime, iar alta deasupra pãrþii femeilor, cu Vindecarea slãbãnogu-
lui.

În altar toate sînt aºezate dupã rînduialã. Pe semicercul din-
spre rãsãrit sînt aºezate prãznicarele pictate în ulei pe lemn, în
mãrimea de 30×20 cm.

În dosul pristolului este o cruce de lemn, care se scoate la
înmormîntãri, dãruitã de cãtre Florea Roºu în anul 1859. Biserica
este împodobitã cu 14 prapuri (12 coloraþi ºi 2 negri), lucraþi în
mãtase ºi stofã, avînd fiecare în mijloc cîte o icoanã vopsitã în
ulei pe pînzã.

Cele mai frumoase ºi preþioase podoabe ale bisericii sînt cele
6 candelabre, dintre care 5 sînt din sticlã ºlefuitã, iar unul de
metal. Toate sînt dãruite de cãtre credincioºi. Trei din ele – cu cîte
12 becuri – au fost dãruite abia de doi ani. Unul de cãtre credin-
ciosul Vasile Iova ºi soþia sa Maria Pãiendan, iar celelalte douã
sînt donaþiile membrilor Consiliului parohial.

În turla bisericii se gãsesc cele trei clopote, care au fost lucrate
dupã primul rãzboi mondial, în locul acelora care au fost ridicate
în timpul rãzboiului.

Preoþii

Numele preoþilor care au slujit la aceastã bisericã ne sînt cu-
noscute încã din vremea întemeierii comunitãþii bisericeºti.

Precum s-a arãtat mai sus, primul preot a fost acel Ioan Bordaº
cu care, în anul 1773, s-a încheiat contractul. Deci el este primul
preot al parohiei, care i-a pãstorit pe credincioºii care s-au stabi-
lit aici. Nu ne este cunoscut pînã la ce an a slujit, dar în anul
1800 îl gãsim pe fiul acestuia, Simion Bordaº, care, în anul 1827,
din cauza bãtrîneþelor, renunþã la postul de preot. Probabil, prin
aceasta se poate explica faptul cã, în anul 1823, pe lîngã Simion
Bordaº, îl gãsim pe Vasile Rocsin, care a slujit pînã în anul 1834.
Între timp, în anul 1827, bãtrînul Simion Bordaº aduce de preot
pe nepotul sãu, Teodor Bordaº, care pãstoreºte pînã la moartea
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sa din 1847. În anul 1835, dupã moartea preotului Vasile Rocsin,
este ales în postul doi Ioan Rocsin de la Homorog, care, la fel,
rãmîne în parohie pînã la moartea sa din anul 1858. În anul
1850, în locul lui Teodor Bordaº se alege Alexandru Rocsin, care,
în anul 1873, cade victimã holerei. Dupã doi ani de vacanþã, – în
care timp preotul Iosif Hosu din Crîstor venea din cînd în cînd
pentru sãvîrºirea slujbelor – este ales Corneliu Porumb din Tulca,
pãstorind pînã la moartea sa din 1878. Pe el l-a urmat, între anii
1879–1922, vrednicul preot, mai tîrziu protopop, Nicolae Rocsin.

Dupã moartea acestuia, parohia devine vacantã pînã în anul
1927. În timpul vacanþei, protosinghelul Gheorghe Bogoievici
din Budapesta, iar mai tîrziu, preotul Toma Ungureanu din Giu-
la se îngrijeau de satisfacerea trebuinþelor sufleteºti ale credin-
cioºilor.

În anul 1927 este ales preot Ioan Ola, care, în anul 1934, este
ales protopop. A pãstorit aici pînã la moartea sa din 1973, urmînd
a vacanþã de 4 ani. În acest timp, parohia a fost administratã de
cãtre Teodor Miºaros, ajutat de preoþii Gheorghe Ardelean din
Giula ºi Roman Miºcuþia din Crîstor.

La data de 17 iulie 1977, parohia a fost îndeplinitã prin alege-
rea lui Teodor Misaroº.565

S-a nãscut în oraºul Giula, în anul 1921. Studiile elementare
le-a fãcut în ºcoala confesionalã ortodoxã românã din oraºul sãu
natal, iar cele secundare la Giula ºi Bichiºciaba. Dupã maturitate
a urmat Academia Teologicã din Cluj, pe care a terminat-o în
anul 1946. În anul 1947 este ales ºi hirotonisit preot pentru co-
munitatea bisericeascã ortodoxã românã din Sãcal, unde a pãs-
torit pînã în anul 1977, cînd a fost ales paroh pentru aceastã
parohie. În 1972 i se încredinþeazã conducerea oficiului
protopopesc al tractului Micherechi, iar în 1976 este ales vicar
episcopal al Vicariatului Ortodox Român din Ungaria. Ic. stavr.
Teodor Misaroº.

ªcoala confesionalã

Prima ºcoalã dateazã din anul 1815. La aceastã ºcoalã a func-
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þionat, ca învãþãtor, Petru Meruþiu, care mai tîrziu ajunge preot
la Crîstor. Pe el l-a urmat Iosif Rocsin, care mai tîrziu devine preot
la Tãmaºda. În locul lui vine Vasile Rocsin, funcþionînd între anii
1855–1890, urmat de cãtre Ioan Popovici, care, dupã trei ani, se
înscrie la teologia din Arad. Între anii 1893–1897, îl gãsim în acest
post pe Ioan Liþiu, urmîndu-i Atanasie Baie, iar dupã el a venit
Maria Ioanovici. Dupã dînsa a urmat Gheorghe Chîrdan, ca în
anul 1912 sã vinã un al doilea învãþãtor, Teodor Cîmpean. În
anul 1918, Gheorghe Chîrdan a pãrãsit localitatea, iar Teodor
Cîmpean a cãzut în rãzboi.566 Pe ei i-au urmat Aurelia Cîmpeanu
ºi Lucreþia Görög (Kissné). Aceastã ºcoalã a funcþionat sub con-
ducerea acestor învãþãtoare pînã în 1948.

Casa parohialã se gãseºte în nemijlocita apropiere a bisericii. Ea
este a treia casã parohialã despre care se ºtie.

Cimitirul astãzi nu mai funcþioneazã. Înmormîntãrile se fac în
cimitirul nou, care este în proprietatea comunei. Matricolele se
pãstreazã la oficiul parohial. Cel al botezaþilor începe cu anul
1823, al cununaþilor cu 1853, iar cel al morþilor din anul 1846.

Cãrþi vechi de slujbã bisericeascã

Comunitatea bisericeascã are toate cãrþile trebuitoare cultu-
lui. Pe lîngã cele noi, sînt ºi cîteva vechi. Aceastã bisericã este mai
bogatã în tipãriturile vrednicului mitropolit Neofit.

„Mãrgãritare adecã cuvinte de fealiuri. Acelui dintre sfinþi
Pãrintele nostru Ioan Arhiepiscopul Þarigradului Zlatoust. ªi ale
Sfinþilor Pãrinþi de mulþi dascãli tãlmãcite dupã limba Elineascã
pe limba Greceascã. Acum a doaorã tipãrite pe limba rumâneascã
cu blagosloveniia prea Sfinþitului Mitropolit al Þãrii, Kir NEOFIT
dela Crit. ªi sau tipãrit în oraºul Bucureºtilor. La anul dela zidirea
lumii 7254. Iarã dela Naºterea lui Hs. 1746. De cucernicul între
preoþi Popa Stoica Iacovici Tip.”

Cartea este legatã în piele pe carton. S-a pãstrat în stare bunã.
În anul 1753 cartea a fost în proprietatea lui Petru Pantea,

menþionîndu-se ºi localitatea de unde era numitul. Inscripþia se
gãseºte pe reversul învelitoarei, cu caractere chirilice, avînd urmã-
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torul text: „Iatã eu anume Petru Pantea ºi gazda mea Magdalena
întra aceasta sf(î)ntã carte Mãrgãritariu cu 9 mariaºi, pentru
sufletul mieu ºi a pãrinþilor miei anume Mladin ºi maica mea
Cãtãlina, Ursu Ilunca. Scrisam eu Ioann Popovici Muncacianul
cînd am fost dascãl în sat Hodoº 1753 Avgust 22”. În anul 1788,
cartea se gãseºte la biserica din Garda,567 fapt adeverit prin în-
semnarea ce se gãseºte pe f. 1 ºi în continuare: „Aceasta sf(î)ntã
carte anume Zlatoust o au cumpãrat anume Pîrva On al
Gheorghiei 14 groºi pentru sufletul sãu pe sama sf(i)ntei besericii
care se aflã în Garda. Nimãnuia sã nu fie slobod a o zãlogi sau a
o vinde, sau cine o ar fura, acela sã fie anatemat. Iun în leat 788”.

Nu ne este cunoscut pe ce cale ºi cînd a ajuns la aceastã bise-
ricã.

„Oktoih Acum tipãrit întru al doilea an din a patra domnie a
þãrii rumâneºti, a prea luminatului ºi prea înãlþatului Domnului
nostru Ioann Constandin Nicolae Voevod. Cu blagosloveniia prea
Sfinþitului Mitropolit al Uggrovlahiei Kir NEOFIT. ªi sau tipãrit
în Tipografia Domneascã în oraºul Bucureºtilor. La anul dela zi-
direa lumii 7254. Iarã dela Hs. 1746. De cucernicul între preoþi
popa Stoica Iacovici tipograful”.

Cartea se gãseºte într-o stare foarte bunã.
Triodul mitropolitului NEOFIT din anul 1747,568 legat în piele

pe carton se gãseºte în stare bunã.
O altã carte, tot de la mitropolitul Neofit este Evanghelia din

1750, legatã în piele pe tablã de lemn, avînd urmãtorul titlu:
„Sf(î)nta ºi d(u)mnezeiasca EVANGHELIE. Acum întâi tipãritã,
întru a doao domnie a Þãrii Rumâneºti a prea înãlþatului Domn
IO GRIGORIE GHICA Voevod. Iarã cu bl(a)gosloveniia ºi toatã
cheltuiala a prea Sfinþitului Kir NEOFIT Criteanul. Mitropolitul a
toatei Þãri Rumâneºti, ºi exarh plaiurilor. ªi sau tipãrit cu scara ei
dupã orânduiala cei greceºti. În sf(î)nta Mitropolie în Bucureºti.
La anii dela zidirea lumii 7258. De Barbul Buc. i Grigorie
Tipografi”.

În carte, începînd cu f. 1 ºi în continuare, se gãseºte urmã-
toarea însemnare: „Aceasta sf(î)ntã ºi dumnezeiascã Evanghe-lie
sau cumpãrat de robul lui Dumnezeu Ioan din Mikãrekiu cu
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douãzãci ºi 4 de zloþi în bani pre sama sf(i)ntei Biserici a hramu-
lui Sf(i)nþilor Voivozi Arhangheli Mihail ºi Gavril ºi nimenea sã
nu o îndrãzneascã a o muta sau a o vinde dela bisericã din
Mikãrekiului. Heru cãrãmida ºi cioaia sã putrãzeascã iarã acela ce
o va fura ori o va muta sã nu mai putrãzeascã ºi sã fie legat cu
blestemul ºi Afurisenia a 318 sf(i)nþi pãrinþi dela toate soboarele
ºi dela cel mai mare sobor dela Nikia. ªi sã fie ºi pentru sufletul
soþii sale Todora ºi Crãciun, Jurj ºi Crãciun ºi Mariºca pre vecinica
pomenire sau cumpãrat dela vânzãtorul de cãrþi Bucur
Bucureºteanu în Anu Domnului 838 iunie 29 fiind preot satului
ºi paroh la s. bisericã din satul Mikãrekiu Bordaº Teodor ºi iarã
paroh Mihai Rocsin ºi birãu Teodor Bordaº ºi Ioan Rocsin, ºi
Drãgan Ioan. Iunie 28 838”.

Din  tipãriturile  de  la  Blaj, la aceastã bisericã se pãstreazã
Biblia lui IOANN BOB din anul 1795.569 Este legatã în piele pe
tablã de lemn. În carte, pe pagina 894 se gãseºte urmãtoarea în-
semnare: „Aceasta sfântã Biblie amu cumpãratu eu Boca Onuþi
Popovici cãpelanul cu 45 zlþ. în luna septemvrie în 18 zi 801
anu”.

Pe reversul hîrtiei liminare de la sfîrºitul cãrþii: „Venind Proto-
Prezviter Ioan Popovici în Buteni,570 în anul 812 sa început anu”.

Mai jos: „Socrul mieu Proto-Prezviterul Buteniului, care e
nãscut la anul 1767 întral 63-lea an al vieþii sale au rãposat la
anul 1830 în 10 zile Martie ºi întral 14-lea zi aceleiaºi luni sa
îngropat prin D. Protoprezviterul Vilagoºului571 (ªiria, n.n.)
Gheorghe Chirilovici în cripta ce sau zidit spre aceia treabã lângã
biserica noastrã de L.G.N.U. al Buteniului, fiei vecnicã pomenirea
ºi cu drepþii ºi aleºii lui D(u)mnezeu socrule. Scrisam Atanasiu
Boþcor Proto-pr. Orãzii Mari”.

Triodionul episcopului IOANN BOB din anul 1813572 este le-
gat în piele pe tablã de lemn.

Pe reversul copertei se menþioneazã numele donatorului prin
urmãtoarele cuvinte: „Aceasta carte au cumpãrat Gurzãu Vasilie
cu 13 florinþi în bani, în anul 1838 Iunie în 29 zi pe seama sf(i)ntei
besearecii pentru iertarea pãcatelor”.

Strastnicul episcopului IOANN BOB din anul 1817573 este în-
velit în piele pe tablã de lemn ºi s-a pãstrat în stare bunã.
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Slujbã arhiereascã în biserica din Micherechi
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COMUNITATEA BISERICEASCÃ
DIN PETERD

Comuna Peterd se gãseºte lîngã ºoseaua internaþionalã care
duce spre România, la o distanþã de 15 km de punctul de trecere
Biharkeresztes-Borº, dintre Ungaria ºi România.

În schema organizatoricã a vicariatului face parte din proto-
popiatul Micherechi.

Comuna este aºezatã într-o regiune cu sol foarte fertil, care
din cele mai îndepãrtate timpuri a fost potrivit pentru agricul-
turã ºi creºterea animalelor. Prima ºtire despre existenþa comu-
nei o avem din a doua jumãtate a secolului al XIV-lea. Într-o
diplomã, care dateazã din anul 1382,574 sînt amintite Mezõpe-
terd ºi Fegyvernekpeterd, deci douã aºezãri, formînd o singurã
localitate. Mezõpeterdul, în acel timp, era în proprietatea famili-
ei Mezõpeterdi.575 De aici îi vine ºi denumirea.

În anul 1485 dispare denumirea de Fegyvernekpeterd,
rãmînînd numai Mezõpeterd-ul.576

Începînd cu anul 1552, comuna ajunge în posesia familiei
Ártándi,577 pe care o schimbã familia Peterdi, iar mai tîrziu ajun-
ge în proprietatea moºierului Bodó.578

Comuna veche a fost aºezatã pe locul numit azi Pusztadûlõ,
care se gãseºte în nemijlocita apropiere a localitãþii de azi.579 În
timpul ocupaþiei turceºti, care în aceastã regiune a început în ju-
rul anului 1660,580 deci mult mai tîrziu decît pãrþile Bichiºului, ºi
aceastã comunã este trecutã sub stãpînirea acestora pe un timp
de 30 de ani. Aceastã vreme a fost suficientã pentru ca – aseme-
nea altor localitãþi – populaþia sã se refugieze, iar localitatea sã fie
distrusã complet.581

Dupã alungarea turcilor, în anul 1692, ºi dupã rãscoala lui
Rákóczi Ferenc, din primul deceniu al secolului al XVIII-lea a
început reîntoarcerea populaþiei refugiate ºi recolonizarea aºezã-
rii. Cei care au refãcut comuna, pe locul unde se gãseºte actuala
localitate, erau maghiari ºi români.582 În acest timp, aºezarea era
în proprietatea lui Gezsi János.583

Dezvoltarea comunei abia reînfiinþatã a fost stînjenitã de ho-
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lera care, în anii 1834–42, a rãrit în mod simþitor numãrul locui-
torilor.584

Urmînd timpuri mai liniºtite, comuna a început sã cunoascã o
dezvoltare vertiginoasã, ceea ce se poate constata din consemna-
rea urbarialã, dupã care, în anul 1773, numãrul caselor era de
71,585 iar în 1779 numai casele românilor ortodocºi sã fie de 60,586

ce apoi, în 1786, numãrul caselor acestora sã creascã la 71.587

Comuna, cu timpul, prin cãsãtorie, ajunge în mîna familiei
Elek.588

Înfiinþarea comunitãþii bisericeºti

Prima informaþie bisericeascã din aceastã comunã o avem din
anul 1382.589 În diploma din acel an se aminteºte cã localitatea
avea o bisericã cu hramul Sfînta Treime.590 Este un fapt regre-
tabil cã în diplomã nu se aminteºte dacã aceastã bisericã a fost
catolicã sau ortodoxã. Se ºtie doar cã, încã în anul 1743, se mai
gãseau ruinele edificiului care, cu timpul, a dispãrut în întregi-
me.591

S-a amintit mai sus cã, dupã scoaterea turcilor ºi rãscoala lui
Rákóczi, a început întoarcerea populaþiei refugiate, respectiv
recolonizarea aºezãrii cu maghiari ºi români.592

Este  firesc  cã  românii,  dupã  ce  ºi-au fãcut casele de locuit,
n-au întîrziat mult sã-ºi construiascã ºi casã de rugãciune. Fiind
iobagi, deci într-o stare materialã lipsitã de bunuri, ºi-au putut
edifica numai o bisericuþã modestã de lemn, care a trebuit sã fie
aceea despre care se face amintire atît în anul 1779,593 cît ºi în
1786594 ºi la care bisericã a slujit, în anul 1768, preotul Vartolomeu,
menþionat într-o însemnare din Apostolul mitropolitului Neofit
din 1743,595 care se pãstreazã la aceastã bisericã. Datoritã stricãci-
unilor aduse de vremuri, biserica de lemn a trebuit sã fie demo-
latã. În locul ei s-a construit, în ultimul deceniu al secolului al
XVIII-lea,596 din material solid, actuala bisericã, cu hramul Sf. Arh.
Mihail ºi Gavril.

Biserica ortodoxã românã din Peterd se gãseºte pe strada Petõfi,
la marginea satului. Construirea ei pe acest loc se datoreazã legi-
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lor de atunci, care admiteau construirea bisericilor „schismatici-
lor” numai la margine de sat.

Biserica, construitã din cãrãmidã, tencuitã ºi vopsitã în culoa-
re galbenã, are o lungime de 19 m, la care se adaugã lungimea
turnului, care este aºezat în faþa edificiului, avînd o lungime de 4
m. Deci lungimea propriu-zisã a edificiului este de 23 m, lãþimea
de 10 m, înãlþimea clãdirii de 6 m, iar a turlei, pînã la cruce, de 27
m.

Atît turla, cît ºi edificiul sînt acoperite cu tablã de tinichea.
Intrarea în bisericã se face prin douã uºi. Uºa principalã este în
partea de apus, înaltã de 2 m. Partea de sus are formã de semicerc.

A doua uºã se gãseºte în partea de sud. E înaltã de 2 m, avînd
douã aripi. Intrînd în bisericã, se trece printre doi piloni, care þin
un balcon construit din scînduri.

Naosul este despãrþit printr-un perete înalt de 1 m în parte
bãrbãteascã ºi femeiascã.

În partea bãrbaþilor, pe lîngã pereþi, sînt aºezate scaune frumos
lucrate, vopsite în culoare gri, iar în partea femeilor bãnci.

Pereþii laterali sînt vopsiþi în culoare galbenã, fiind împodo-
biþi cu urmãtoarele fresce: în partea de nord: sf. evangheliºti Matei
ºi Luca, Jertfa lui Avraam ºi Sf. Proroc Ilie, iar în partea de sud sf.
evangheliºti Ioan ºi Marcu, ºi Rugãciunea Mîntuitorului în grãdina
Ghetsimani. Aceste fresce dateazã din anul 1883 ºi sînt creaþiile
lui Ioan Kovács. Tavanul este vopsit în alb, avînd urmãtoarele
fresce: deasupra tetrapodului din mijlocul bisericii: împãraþii
Constantin ºi Elena, iar deasupra pristolului: Dumnezeu pe tron.

Soleea este mai ridicatã cu o treaptã. Aici se gãsesc cele douã
strane, precum ºi douã sfeºnice din faþa icoanelor Mîntuitorului ºi
a Maicii Sfinte.

Între naos ºi altar se ridicã iconostasul modest, construit din
scînduri ºi vopsit în gri.

Icoanele sînt vopsite pe scîndura din care e fãcut iconostasul.
Pe uºile împãrãteºti este icoana Bunei-Vestiri, iar pe uºa dinspre
nord Sf. M. ªtefan. În colþ Sf. Ier. Nicolae. Pe uºa lateralã dinspre
sud, Sf. Pãr. Vasile cel Mare, iar în colþ Sf. Arh. Mihail.

De la uºile împãrãteºti, la dreapta, e icoana Mîntuitorului iar la
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stînga a Maicii Domnului. Deasupra uºilor împãrãteºti se aflã Cina
cea de Tainã.

În altar, în partea dinspre miazãnoapte, se gãseºte procomi-
dierul.

Pe pristol, în faþa sf. chivot, este o cruce portativã de cupru,
foarte frumoasã ºi preþioasã, care în partea interioarã, sub sticlã,
are o sculpturã minuþioasã în lemn care reprezintã Rãstignirea.

Biserica este împodobitã cu trei prapuri coloraþi ºi doi negri,
avînd fiecare în mijloc icoane vopsite în ulei pe pînzã. Întreaga
bisericã este pardositã cu cãrãmidã vopsitã în roºu. În turla bise-
ricii se gãsesc cele trei clopote, dintre care cel mai mic a fost dãruit
de cãtre Ioan Sava ºi soþia sa Floarea, în anul 1908.

Preoþii

Primul preot despre care ºtim este Vartolomeu Andreev, hiro-
tonisit în anul 1765.597 În anul 1768 se gãseºte la aceastã biseri-
cã.598 Se poate crede cã a slujit pînã în 1778,599 deoarece, de la
acest an ºi pînã în 1788, acest post de preot a fost deþinut de
cãtre Gheorghe Popovici. Pe el l-a urmat un anumit Iacob (nu-
mele lui de familie nu ne este cunoscut), care a slujit între anii
1789–1814, urmat între anii 1815–1824, de cãtre Dimitrie Fãrcaº.
Între anii 1825–1826 îl gãsim pe Mihail Milovici, iar între 1827–
1831 pe Teodor Blajovici. Dupã el vine, între 1832–1833, Aron
Popovici, dupã care, în anii 1834–1844, pãstoreºte Dimitrie Raþ.
Între anii 1845–1898 – deci aproape o jumãtate de secol – slu-
jeºte la acest altar Teodor Botãu, urmat pînã în anul 1916, de
cãtre Gheorghe Pirtea. Din anul 1917 pãstoreºte Gheorghe Pãtcaº,
dupã plecarea cãruia, intervenitã în anul 1919, au urmat ºi pentru
aceastã comunitate bisericeascã vremuri grele, deoarece, în urma
crizei mari de preoþi, parohia a fost lipsitã de preot pînã în anul
1935. În acest timp, din cînd în cînd, se deplasa cîte un preot
pentru a sãvîrºi sf. taine ºi la praznice mari. Înmormîntãrile, în
cele mai multe cazuri, se fãceau de cãtre cîntãreþi, ca apoi, venind
ocazional cîte un preot sã se facã rugãciunea de dezlegare pentru
cei adormiþi ºi înmormîntaþi de cantori.

Aceastã situaþie s-a rezolvat în anul 1935, cînd aceastã comu-
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nitate bisericeascã primeºte preot în persoana lui Vicenþiu
Hodoºan. Dar bucuria parohienilor a fost de scurtã duratã, deoa-
rece numitul preot a decedat în anul 1937, urmînd o nouã vacanþã
de doi ani. În acest timp, comunitatea bisericeascã a fost admi-
nistratã de cãtre preotul Cornel Mândruþãu din comuna Jaca.
Din anul 1939 ajunge preot Dumitru Ciumpilã, care pãstoreºte
pînã în anul 1959, cînd este mutat la parohia din Bichiº. De atunci
încoace, trebuinþele sufleteºti ale credincioºilor din aceastã paro-
hie sînt satisfãcute tot de cãtre preotul Dimitrie Ciumpilã, care
se deplaseazã la aceastã bisericã din douã în douã sãptãmîni.600

ªcoala confesionalã

Ca la fiecare parohie, ºi la aceasta a funcþionat o ºcoalã confe-
sionalã. În lipsã de documente nu ne este cunoscutã vremea cînd
ºi-a început activitatea.

Dintre învãþãtorii care au funcþionat la aceastã ºcoalã ne sînt
cunoscuþi urmãtorii: Gheorghe Papp, Petru Dagãu, Dumitru
Blajovici ºi Andrei Sava.

Casa parohialã se gãseºte pe strada Petõfi, în nemijlocita veci-
nãtate a bisericii.

Registrele se pãstreazã la oficiul parohial. Cel al botezaþilor
începe în anul 1838, al cununaþilor cu 1778, iar cel al morþilor
din 1778.

Cimitirul se gãseºte în partea de cãtre Biharkeresztes.

Cãrþi vechi de slujbã bisericeascã

Biserica din Peterd are un considerabil numãr de cãrþi vechi
de slujbã bisericeascã. Octoihul lui Antim Ivireanul din 1712 s-a
pãstrat întreg, dar într-o stare deterioratã. Are urmãtoarea foaie
de titlu:

„OCTOIH Acum întâi tãlmãcit pre limba rumâneascã, spre
înþelegerea de obºte ºi tipãrit întru al 24 de ani, a înãlþatei domnii
aprea luminatului oblãduitoriu atoatã Þara Rumâneascã, Ioann
Constandin B. Basarab Voevod. Cu toatã cheltuiala prea sf(i)nþitului
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Mitropolit al Uggrovlahiei, Kir ANTIM IVIREANUL. În sf(î)nta
Mitropolie a Târgoviºtii. La aul dela Hs.1712. De Gheorghe
Radovici”.

Apostolul mitropolitului Neofit din anul 1743, legat în piele pe
tablã de lemn, s-a pãstrat într-o stare foarte bunã, avînd urmã-
toarea copertã: „APOSTOL cu mila lui D(u)mnezeu Sf(î)ntul,
carele acum a treia oarã precum mainainte au fost aºãzat dupre
cel grecesc, sau tipãrit în zilele prealuminatului D(o)mnului
nostru lo Mihaiu Racovitã Voevod. Întru a doao domnie mãrii sale
din în Þara Rum(âneascã). Cu b(la)ggosloveniia ºi cu toatã
chletuiala prea sf(i)nþitului Mitropolit Kir NEOFIT dela Crit.
Atoatã þara Rum(âneascã) ºi exarh plaiu(rilor) ºi sau dat în tipariu
în tip(ografia) cea a sf(i)ntei Mitrop(o)lii. La anul del(a) zid(irea)
lum(ii) 7251. De Dimitrie Pandovici Tip(o)graful”.

În carte, începînd cu foaia de titlu ºi în continuare, se gãseºte
o însemnare foarte importantã, din care se poate afla cã biserica,
în anul 1768, avea deja preot. Iatã textul însemnãrii: „Iatã popa
Vartolomei am cumpãrat aceastã sf(în)tã carte anume Apostolu
cu 14 florinj. Ani dãla Hs.1768”.

Cartea a fost recompactatã în anul 1886, precum rezultã aceasta
din însemnarea de pe foaia liminarã de la începutul cãrþii: „Acestu
S. Apostolu alu S. Besereci gr. or. rom. din comuna Mezõpeterdu,
sau legatu de nou la anulu 1886 augustu 3/15 cu 4 ft, pe cari eau
dãruitu jiudele primariu din locu Eremie Mãrianu, pentru care
bunã facere sei dicemu mulþumita cea mai adencã ºi lui ºi famili-
ei lui. Sau însãmnat prin mine Teodoru Botãu paroh loc. Petru
Dago inveþiatoriu gr. or. -rom.”.

Antiologhionul episcopului CLIMENT din 1745601 se gãseºte într-
o stare cu totul deterioratã. Începînd cu p. 1 ºi în continuare, are
urmãtoarea însemnare: „Aceasta sf(î)ntã carte anume Meneiu este
din satul Peterd ºi Simarton ºi Ujfalaoani, Vanciodani,602 pã sama
sf(i)ntei besereci din Peterd. ªi cine sar afla sã o fure sã fie afurisit
de 318 sf(i)nþii pãrinþi. Sau cumpãrat cu 30 de florinþii în anul
1788 septemvrie în 25 de zile. Scrisem eu popa Gheorghiie
Popovici din Peterd”.

Din Psaltirea mitropolitului Grigorie din anul 1751, aceastã
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bisericã pãstreazã un fragment ce cuprinde partea de la foaia de
titlu ºi pînã la f. 56. Are urmãtoarea foaie de titlu: „PSALTIREA
fericitului Proroc ºi împãrat D(a)vid cu m(o)litve din toate
catismele, cu cântãrile lui Moisi, cu Psalmi aleºi, ºi cu pripealele
lor, cu pashalie pânã la sfârºitul lumii, cu paraclisul Preacistei, cu
puþinã istorie a numelor jidoveºti. Tipãrit acum a doao oarã întru
întâia a domnie a prea luminatului Domn Io ªtefan Mihail Voevod.
Cu bl(a)gosloveniia ºi toatã cheltuiala iubitorului de
D(u)mnezeu Kir GRIGORIE episcopul Râmnic(ului). În sf(î)nta
episcopie a Râmnicului…” (Restul rupt.).

Importanþa cãrþii o subliniazã însemnarea, care începe cu f. 1
ºi în continuare, cu urmãtorul cuprins: „Iatã eu popa Vartolomeiu
am cumpãrat când am ºezut în Peterd la anul 1768”. Deci ºi aceastã
carte i-a aparþinut primului preot de aici, despre care ºtim.

Cazania mitropolitului Grigorie din anul 1768, învelitã în pie-
le pe carton, s-a pãstrat întreagã ºi se gãseºte într-o stare foarte
bunã, avînd urmãtoarea foaie de titlu: „CAZANII ce cuprinde în
sine Ev(anghe)liile tãlcuite ale duminecilor de preste an, ºi cu
cazaniile Sinexariului praznicilor împãrãteºti, ºi ale sf(i)nþilor celor
mar(i), a 12 lun(i) de preste an. Care acum a 2 oarã sau tipãrit în
zilei prealuminatului Domn lo Alexandru Scarlat Ghica V(oe)vod,
întru întâia domnie. Cu bl(a)gosloveniia ºi toatã cheltuiala prea
sfinþitului Mitropolit al Ougrovlahiei Kir GRIGORIE. În sf(î)nta
Mitropolie în Bucureºti. La anul dela zidirea lumii 7276. Iarã dela
întruparea D(o)mnului 1768. Sau tipãrit de cucernicul între preot
popa Constandin tipograful Râmniceanul”.

Cartea, la un an dupã apariþie, deja a fost în proprietatea pre-
otului Vartolomeu, primul preot al comunitãþii, despre care ºtim,
precum reiese aceasta din însemnarea de pe f. 1 ºi în continuare:
„Iatã eu popa Vartolomeiu am cumpãrat aceasta sf(î)nta carte
anume Poucenie cu 18 florinþi. Ani dãla Hs. 1769”.

Pe pagina liminarã de la începutul cãrþii aflãm cã, în anul 1874,
învãþãtor a fost Gheorghiu Popp, iar în 1886 Petru Dago.

Penticostarionul episcopului PARTENIE din 1767,603 datoritã
compactãrilor, s-a pãstrat în stare excepþionalã. Este legat în piele
pe carton. Pe hîrtia liminarã de la începutul cãrþii se cunoaºte
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numele binefãcãtorului, care a suportat cheltuielile de
recompactare a cãrþii. Iatã însemnarea: „Aceasta sfântã carte, cu
numele Penticostariu, sau legat pe seama bisearecii de L.G.N.U.
a Peterdului, prin cheltuiala lui Vereº Gavril lãcuitorului din B.Sent
Marton pãcurariu. Preþul legãrii au fost 9 florinþi în bancã. Drept
acea nimenea dela sf(în)tã bisericã mai sus pomenitã sã nu în-
drãzneascã a o înstrãina. Sau legat la anul Dlui 1845 în 8 zile
noiemvrie în Oradea Mare”.

Din seria tipãriturilor de la Blaj, aceastã bisericã are urmã-toarele
cãrþi: Octoihul din 1760, legat în piele pe tablã ºi pãstrat în stare
bunã. Are urmãtoarea copertã: „OCTOIH ºi slujbele sf(i)nþilor
de obºte. Acum a doao oarã aºezat ºi tipãrit dupã rânduiala
besearecii Rãsãritului. Supt stãpâniia prea înãlþatei împãrãteasii
Râmneanilor prinþeasii Ardealului. Iproci. Iproci. Doamnii
Doamnii Mãriei Teresii. Cu bl(a)gosloveniia celor mai mari. Tipãrit
în Blaj. În Tipografiia Mânãstirii Bunei Vestiri. Anii dela Hs. 1760.
De Petru Popovici Tipograful Râmniceanul”.

În carte se aflã mai multe însemnãri. Prima pe reversul înveli-
toarei, unde gãsim urmãtoarele: „Aceasta carte este amea Lazar
Gheorghie preot în Fãncica”.604 Pe hîrtia liminarã de la începutul
cãrþii este urmãtoarea însemnare: „Aceasta carte adicã Oktoik este
amea Gheorghe Lazar ºi o am cãpãtat dupã moartea taicãmeu
cînd neam împãrþit noi 4 fraþi. Gheorghe Lazar preot în Fãncic
ne unit, 13 ianuarie 846”. Tot pe aceastã hîrtie, mai jos: „Acestu
Ochtoih au fostu a fie ertatului meu socru Gheorghie Lazar
paroch în Csefa,605 ear acuma au remasu subu posesiunea mea,
cînd apoi eu lamu dãruitu S.S. Beserici gr. or. din Mezõpeterdu
spre folosire, ºi întru eterna pomenire. Am însemnatu în an. Dlui
1876. Teodor Botãu preotu gr. or. în parohie”. Pe reversul hîrtiei:
„Aceasta sf(î)ntã ºi dumnezeascã carte anume Oktoih este a S.
pãrinte Gheorghe Lazar dela Fancica ºi o au cãpãtat de la iubitul
sãu taicã ªtefan Lazar preot în Kiralãu.606 Scrisau Vasile Lazar ca
filosof în al 2-lea an. În luna August al ºaptelea zi anul 846”.

Triodionul din anul 1771,607 legat în piele pe tablã de lemn, se
gãseºte în stare bunã. Îi lipseºte coperta. Pe hîrtia liminarã de la
începutul cãrþii stã urmãtoarea însemnare: „Memento. Acesta



201

sfântã Dumnezeascã carte adicã Triodion s’a legat a doua orã în
Oradea mare cu cheltueala lui ªtefan Magyari cel betrân (morariu)
în sumã de 8 cor. adecã opt corone. Acest dãruitoriu pomenit
mai sus a fost credinciosul sfintei nóstre biserici gr. ortodoxã din
Mezõ-Peterd ºi locuitoriu în acesta comunã ºi a repausat aici în
etate de 78 ani. Dãruire sa fãcut prin numitul în 25 Decemvre
1905, bunul Ddeu se-o primescã întru jertfelnicul seu cel mai
presus de ceruri, ér pe numitul donãtoriuse-l ierte. Semnat prin
mine subscrisul paroch în Mezõ-Peterd la 3/17 Iunie 1906.
Gheorghiu Pirtea paroch or. rom. în Mezõ-Peterd. Petru Dagãu
cantor ºi înveþãtor gr. or. rom.”.

STRASTNIC-ul din 1773608 s-a pãstrat întreg.

Interiorul bisericii din Peterd
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COMUNITATEA BISERICEASCÃ
DIN OTLACA-PUSTÃ

Comuna Otlaca-Pustã nu este identicã cu comuna Otlaca (azi
Grãniceri) din România.609 Este situatã în apropierea comunelor
Medgyesegyháza ºi Medgyesbodzás, iar de la frontiera dintre
Ungaria ºi România, la o distanþã de 15 km.

În schema organizatoricã a vicariatului face parte din proto-
popiatul Chitighaz.

Comuna Otlaca-Pustã este o aºezare cu totul nouã. Pe locul
unde se gãseºte comuna de azi, la sfîrºitul secolului trecut, se
gãseau numai cîteva cãtune, ca apoi, în jurul anilor de la începu-
tul secolului al XX-lea, numãrul acelora care s-au aºezat aici sã
creascã  în  mod  foarte  simþitor,610 pentru cã fiecare familie care
s-a aºezat aici a primit – în mod gratuit – teren dãruit de cãtre
proprietarul român ªtefan Rusu (supranumit Pãrãdaicã), pentru
a-ºi putea construi casele lor proprii.611

Denumirea localitãþii pe acele vremuri era Pusta-Meghieº. Deci,
formarea, înfiinþarea localitãþii dateazã din ultimul deceniu al
secolului al XIX-lea.

Întemeierea comunitãþii bisericeºti

Populaþia care s-a aºezat aici era românã. În cele administrati-
ve a aparþinut comunei Medgyesbodzás.612 În anul 1945 a devenit
independentã.

În ceea ce priveºte apartenenþa bisericeascã a localitãþii, pînã
erau numai cãtune, aparþinea comunei Otlaca (Grãniceri). Dupã
formarea comunei, gãsindu-se în vecinãtatea parohiei din Chi-
tighaz, ea a fost ataºatã, ca filie, la aceastã parohie.

La început, credincioºii frecventau sfintele slujbe în bisericile
de care þineau, ca apoi, din 1898, slujbele sã fie sãvîrºite în edifi-
ciului ºcolii confesionale,613 care ºi-a deschis porþile prin contri-
buþia lui ªtefan Rusu, care a ridicat un edificiu, a dãruit ºi „…un
comples cam de 34 iugere, cu drept de proprietate vecinicã, ca
din venitul acestui pãmînt, cu alte venite ce s-or mai afla, sã se
susþine acolo preot-învãþãtor…” cu scopul „…ca ºi acei sãrmani
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împrãºtiaþi pe rãzoalele Pustei numitã Meggyes, sã fie împãrtãºiþi
de darul lui Dumnezeu, ce îl revarsã asupra omenirii prin biseri-
cã ºi ºcoalã…”.614 În anul 1907 s-a gãsit un edificiu potrivit pentru
þinerea sfintelor slujbe. În aceastã capelã s-au închinat aceºti buni
creºtini, numãrul cãrora pînã în anul 1912 a crescut la 108 familii,
cu 474 de suflete.615 Drept urmare a acestei creºteri, credincioºii
din Puszta-Meggyes au hotãrît prefacerea filiei în parohie matrã. La
aceastã prefacere sau devenire în parohie matrã erau îndreptãþiþi aceºti
credincioºi cu atît mai mult, pentru cã pronia dumnezeiascã le-a
trimis un „…fruntaº între fruntaºii parohiei…” din comuna
Otlaca, cu numele ªTEFAN RUSU cu soþia sa ZENOBIA
DRÃGAN,616 care impresionaþi de cuvîntarea episcopului Ioan I.
Papp al Aradului, rostitã la data de 13/26 noiembrie 1911, cu
prilejul sfinþirii bisericii reînnoite din comuna Otlaca,617 prin care
i-a îndemnat pe credincioºii din aceastã comunã, „…sã se cugete
la edificarea unei biserici în Pusta-Meggyes, ca astfel ºi credincioºii
care petrec acolo vara, iarna, sã aibã mângãierea sufleteascã prin
cercetarea sfintei biserici ºi sã aibe preotul lor…,618 din simþul lui
creºtinesc, „…din ceea ce Dumnezeu înduratul le-a dãruit”, „…au
zidit pe spesele sale în Puszta-Meggyes o bisericã frumoasã ºi o casã
parohialã corespunzãtoare ºi spre asigurarea beneficiului preoþesc a
dãruit ºi 25 iug. pãmînt arãtor…”.619

Asigurate fiind aceste condiþii hotãrîtoare, credincioºii de aici
nu au întîrziat sã facã demersurile trebuincioase cu privire la „pre-
facerea în parohie matrã”.

La data de 14/27 decembrie 1912 s-a întrunit sinodul filiei,620

unde s-a hotãrît prefacerea filiei în parohie matrã. Aceastã hotãrîre
a fost subaºternutã sinodului parohial din Chitighaz, de care
þinea aceastã filie, solicitîndu-se a se lua act cu aprobarea de cele
proiectate. Sinodul parohial din comuna matrã a luat la cunoº-
tinþã cu multã bucurie cele proiectate ºi în ºedinþa sa din 16/29
decembrie 1912, a încuviinþat cererea credincioºilor din Puszta-
Meggyes, hotãrîndu-se totodatã sã se aducã cele mai calde mul-
þumiri ctitorului ªtefan Rusu ºi soþiei sale Zenobia Drãgan, locuitori
în Otlaca, pentru jertfa fãrã margini, pe care au adus-o din
dragoste faþã de lege ºi neam.621
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Oficiul parohial din Chitighaz a înaintat cererea – spre cerce-
tare – Scaunului protopopesc din Chiºineu, care, în ºedinþa sa
din 12/25 februarie 1913, a „…denunþat urmãtorul conclus: La
rogarea esprimatã în pct. III. din Protocolul luat în întrunirea
credincioºilor din Puszta-Meggyes, prefacerea în parohie matrã se ratificã
(s.n.)…”622

Cererea, de aici, este supusã, pentru decidere definitivã, Con-
sistoriului Eparhial din Arad care, ocupîndu-se de aceastã cerere,
în ºedinþa sa din 7/20 martie 1913, a adus urmãtoarea hotãrîre:
„Luîndu-se în pertractare actele referitoare la prefacerea filiei
Puszta-Meggyes în parohie matrã ºi învederînd din acte cã s-au
satisfãcut dispoziþiunile din paragraful 3. al statutului organic,
nu altcum ºi a condiþiunii emanate de aici sub ad. 5297 fig. 12.,
astfel acest Consistor, ca autoritate administrativã superioarã în
diecezã, pe baza concluzului luat în sinodul filiei numite, la 14/
27 decemvrie 1912, prin care s-a decis prefacerea ei din filie în
parohie matrã, apoi a concluzului sinodului parohial Chitighaz
de la 16/29 decembrie 1912, prin care acesta e învoit ca susnumita
filie sã se poatã preface în parohie de sinestãtãtoare, nu altcum ºi
a concluzului scaunului protoprezbiterial al Chiºineului de la
12/25 februarie 1913, prin care s-a ratificat cererea, decreteazã:
desfacerea filiei Puszta-Meggyes de cãtre parohia Chitighaz ºi pre-
facerea ei în parohie matrã”.623

Devenitã parohie independentã ºi fiind asigurate – din jert-
felnicia ctitorului ªtefan Rusu – cele necesare pentru existenþa
unui preot, comitetul parohial, în luna iunie 1913, a publicat
concurs pentru îndeplinirea postului de paroh al nou-înfiinþatei
comunitãþi bisericeºti. Dintre cei 5 candidaþi a fost ales, în anul
1913, primul preot al parohiei, în persoana lui Teodor Draia.

Biserica ortodoxã românã din Otlaca-Pustã care are hramul
Înãlþarea Domnului, se gãseºte pe strada Kossuth nr. 15–17. Tere-
nul pe care este construitã biserica este închis dinspre stradã cu
un gard de cãrãmidã, combinat cu grilaj de fier.

Edificiul bisericii se gãseºte la o distanþã de 25 m de stradã.
Între gard ºi bisericã este aºezatã o cruce, înaltã de 3 m, avînd
urmãtoarea inscripþie: „Aceasta cruce s’au ridicat de Simion
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Drãgan ºi soþia Maria Rusu din Otlaca ºi Meggyes. 1914”. Sub
crucea aceasta este înmormîntat Simion Drãgan ºi fiica sa.

La spatele crucii, la o distanþã de 12 m, se ridicã impozanta
clãdire a bisericii. Are o lungime de 20,9 m, lãþimea este de 10 m,
iar înãlþimea de 7 m. Crucea pe turlã se gãseºte la o înãlþime de
27 m.

Biserica este construitã din cãrãmidã. Pereþii, pînã la o înãlþi-
me de 80 cm, de jur împrejur, sînt împodobiþi cu cãrãmidã spe-
cialã, iar de aici în sus sînt tencuiþi ºi vopsiþi în culoare gri. Edifi-
ciul bisericii este acoperit cu þigle, iar turla cu tablã.

Intrarea în bisericã se face pe douã uºi: prin cea principalã,
care este în partea de apus ºi pe cea dinspre sud, din partea bãr-
baþilor. Intrînd prin uºa principalã, se trece printre doi piloni
care þin turla.

Naosul este împãrþit în parte bãrbãteascã ºi femeiascã. Lîngã
pereþi se gãsesc scaune, frumos lucrate, vopsite în culoare verde-
-închisã. În partea bãrbãteascã, la locul cuvenit, se gãseºte jeþul
arhieresc, împodobit cu icoana Sf. Ier. Nicolae. Pe solee, care –
împreunã cu partea femeilor – este mai ridicatã cu o treaptã, sînt
cele douã strane, iar în faþa icoanelor Mîntuitorului ºi a Maicii Sfinte,
cîte un sfeºnic, lucrate din lemn, cu multã migalã.

Între altar ºi naos se ridicã frumosul iconostas, pe care pictura
ºi ornamentaþia floralã este îmbinatã cu multã mãiestrie. Icoanele
sînt aºezate pe uºile împãrãteºti a Bunei-Vestiri, de la care la dreapta
a Mîntuitorului, iar la stînga a Nãscãtoarei de Dumnezeu. Pe uºa
lateralã dinspre sud Sf. Arh. Mihail, iar pe cea dinspre nord Sf. M.
ªtefan.

În registrul al doilea este icoana Sf. Treimi, deasupra Sf. Cru-ce
cu Rãstignirea.

Tavanul bisericii, construit în formã de semicerc, este vopsit în
albastru-deschis, cu stele aurii. Este împodobit cu douã fresce,
dintre care una, care e deasupra pristolului, reprezintã Învierea
Domnului, iar cealaltã, din mijlocul bisericii, pe Dumnezeu-Tatãl.

Partea tavanului deasupra iconostasului s-a format în aºa fel,
încît s-a asigurat loc pentru urmãtorul citat: „Adevãr-adevãr zic
vouã cã cine aude cuvîntul Meu ºi crede în Cel ce M-a trimis pe
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mine, are viaþã veºnicã, ºi la judecatã nu va veni, ºi a trecut din
moarte la viaþã. Ioan 524”.

Pe pereþii laterali la fel sînt cîteva fresce. În altar cei patru
evangheliºti, dintre care, la nord Sf. Matei, spre rãsãrit Sf. Marcu ºi
Ioan, iar în partea de sud Sf. Luca.

În naos, în partea de nord: Înmormîntarea lui Isus ºi Bogatul ºi
sãracul Lazar, iar înspre sud: Predica de pe munte ºi Vindecarea
bolnavilor.

Pe peretele dinspre apus, în mijloc, este icoana Cinei celei de
Tainã, de la care, spre sud, este a Domnului binecuvîntînd, iar spre
nord a Maicii Sfinte. Deasupra icoanei Cinei celei de Tainã inscripþia
Alfa ºi Omega, mai sus douã chipuri de îngeri.

În altar, toate sînt aºezate dupã rînduialã. În partea din rãsãrit
24 prãznicare, vopsite în ulei pe tablã. Biserica este împodobitã
cu 11 prapuri ºi cu douã candelabre.

Întreaga bisericã este pardositã cu lespezi de piatrã roºie ºi
neagrã, în mãrime de 20×20 cm.

În altar, deasupra uºii laterale, dinspre sud, este aºezatã o tablã
comemorativã din lemn, cu urmãtorul text:

„S’a zidit aceastã bisericã pe spesele bunului creºtin ªTEFAN RUSU
ºi SOÞIA nãsc. ZENOBIA DRÃGANU, locuitori în Otlaca în anul
Domnului 1913 (s.n.) cînd era domnitor Maiestatea Sa Împãrat ºi
Rege Francisc Iosif I. În diecezã episcopr: Ioan I. Papp. Protopop
Dr. Dimitrie Barborde Ileni, preot în Otlaca: Gheorghe Turicu,
Iustin Iancu, Romul Mladin, prin zidarul: Anton Kukla ºi Stifler
Macxim mãsor, ambii de den. Aletea”.

Preoþii

Din cele prezentate mai sus reiese cã locuitorii stabiliþi aici
erau originari din comuna Otlaca (Grãniceri). Dupã formarea
comunei, credincioºii de aici au fost rînduiþi purtãrii de grijã a
preoþilor din Chitighaz care, începînd cu anul 1898, se deplasau
în comunã, unde sãvîrºeau sfintele slujbe în sala de învãþãmînt a
ºcolii confesionale. Aceastã stare s-a menþinut pînã în 1913, cînd
s-a ales primul preot al nou-înfiinþatei comunitãþi bisericeºti în
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persoana lui Teodor Draia. Numitul a slujit pînã în anul 1920, ca
dupã plecarea lui sã urmeze o vacanþã pînã în 1931. În acest an
este ales Florian Duma, care a pãstorit aici pînã la moartea sa din
anul 1947. A urmat o nouã vacanþã de 11 ani. În acest timp,
slujbele au fost sãvîrºite de cãtre preoþii din Giula, Chitighaz ºi
Bãtania, care s-au deplasat dupã programul stabilit de cãtre
Centrul Eparhial.

În anul 1958 a fost ales de preot Teodor Rocsin, care de atunci
încoace funcþioneazã fãrã întrerupere.

S-a nãscut în comuna Micherechi, în anul 1924. Studiile ele-
mentare le-a fãcut în satul sãu natal, iar cele secundare la Oradea,
Salonta ºi ªimleul Silvaniei. Dupã terminarea acestor studii, a
luat parte la cursul teologic special, organizat în Giula,625 dupã
care a fost hirotonisit întru preot în anul 1958 pentru aceastã
comunitate bisericeascã.626

ªcoala confesionalã

ªcoala confesionalã din comunã ºi-a deschis porþile în anul
1898 în edificiul dãruit de cãtre mecena ªtefan Rusu, pentru ca
„…acei sãrmai împrãºtiaþi (ortodocºi români n.n.) pe rãzoarele
Pustei numitã Megyes sã fie împãrtãºiþi de darul lui Dumnezeu,
ce îl revarsã asupra omenirii prin bisericã ºi ºcoalã…”627 iar pen-
tru ca „…sã se susþinã acolo preot-învãþãtor…” a dãruit din ave-
rea sa „…pãmînt arãtor aflãtor în Puszta-Megyes un comples cam
de 34 iugãre…”.628

Primul învãþãtor a fost Grigorie Nica, care a funcþionat pînã în
1912. Începînd cu anul 1913, potrivit dorinþei ctitorului, acest
post a fost deþinut de cãtre preotul Teodor Draia pînã în anul
1920. Dupã plecarea numitului, în lipsã de învãþãtor, ºcoala a
încetat sã mai funcþioneze.

Casa parohialã a fost dãruitã tot de cãtre ªtefan Rusu.629

Comunitatea bisericeascã are ºi un cimitir propriu pe terenul
dãruit tot de cãtre ªtefan Rusu.

Registrele parohiale încep cu anul 1913. Sînt pãstrate la oficiul
parohial.
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Cãrþi vechi de slujbã bisericeascã

Dat fiind cã aceastã comunitate bisericeascã a luat fiinþã în al
doilea deceniu al secolului nostru, este firesc ca majoritatea cãr-
þilor trebuincioase cultului sã facã parte din tipãriturile mai noi.
Totuºi, pe lîngã acestea se gãsesc ºi douã cãrþi valoroase, primite
de la parohia-mamã din Otlaca. Ambele fac parte din seria tipã-
riturilor episcopului Climent al Rîmnicului.

Antologhionul din 1737 este legat în piele pe tablã. S-a pãstrat
întreg, avînd urmãtoarea foaie de titlu: „ANTOLOGHION ce sã
zice Floarea Cuvintelor, care cuprinde întru sine rânduiala
D(u)mnezeeºtilor praznice ºi ale stãpânei de D(u)mnezeu Nãs-
cãtoarei ºi p(u)r(u)rea Fecioarei Mãriei, ºi ale sf(i)nþilor celor
numiþi, ce sã prãznuiesc peste an ºia ale sf(i)nþilor de obºte în
fieºte care zi. Acum întâi tipãrit Rumâneºte, supt stãpânirea Prea
înãlþatului Maestat Împãrat al Romei: Carol al ºaselea. Fiind Drector
Þãrâi Ardealului, ºi Valahiei exþelenþiia sa Grof de Vales. Cu
bl(a)gosloveniia ºi cu toatã cheltuiala Prea sf(i)nþitului ºi de
D(u)mnezeu iubitorului Kir CLIMENT Ep(i)scopul Râmnicului.
ªi sau tipãrit în sf(î)nta Ep(i)scopie al Râmnicului. La Anul dela
facerea lumii: 7245. Iarã dela Naºterea lui Hs. 1737. Întâia zi alui
August. De Dimitrie Pandovici Tipograful”.

Pe hîrtia liminarã de la începutul cãrþii se gãseºte urmãtoarea
însemnare: „Aceasta carte ce se numeºte Mineiu este a sfintei
Biserici patr. M. M. Gheorghe, care se aflã în Otlaca; ºi în anul
1834 de Petru Lazar Popovici parohul, dimpreunã cu celalalt pe
ºase luni glãsuitoriu dãrab, cu un potiru ºi discos de þin ºi cu o
stea de aramã au fost împrumutat S. Biserici din Giula nemþeas-
cã; iarã mai pe urmã în anul luna ºi ziua din jos însemnatã prin
P. Lazar nepotul celui din sus iarãºi sau recâºtigat respectivei sale
Biserici din Otlaca. Signatum Ottlaka 10-lea Martii sal. vet. 1850”.
Mai jos: „N. B. Cãrþile închip de mulþumire sînt deiznou legate
de împrumutãtorii Ghiulani”.

Penticostarul episcopului CLIMENT tipãrit în anul 1743,630 se
gãseºte în stare bunã. Este compactat în piele pe tablã. Începînd
cu f. 71 v. ºi în continuare se gãseºte – cu caractere chirilice, format
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tipar – urmãtoarea însemnare: „Aceasta sf(î)ntã carte anume
Penticostari, o au luat, Mãrie a lui Muldovan Todor muiare, carea
au fost mai întâiu dupã Ioan Guleaºu din Mace.631 Ca sãi fie de
pomenire. ªi o au dat în mâna junerãsãu la Popa Iosif pânã la
moartea lui. Iarã dupã moartea lui pruncilor lui, carii vor fi pre-
oþi, sau cãrturari sã se dea. Iar de sã va tâmpla dupã moartea lui
sã nu rãmânã din pruncii lui preoþi, atuncea sãsã dea în mâna
fiestrilor ei: Pãtru ºi Ion. Iarã de sã va tâmpla sã nu fie preoþi nici
unul din ei, atuncea de va fi din viþa lui Mãrie acelia care au
cumpãrat cartea aceasta preot sãsã dea în mânã lui. Iarã de nu va
fi nimeni din viþa ei preot, atuncea sãsã deae iarãºi în mâna fraþi-
lor juneresãu sau carii sã vor afla din viþa lui preoþi. ªi cartea o au
cumpãrat aceasta cu 12 florinþi. Iarã de o va vinde cineva sau o va
cumpãra, sã fie blãstãmat ºi afurisit de la D(u)mnezeu, ºi
împãrãþiia Ceriului sã nu o dobândeascã. Însã la cine va fi aceas-
ta carte, datori va fi a pomeni acestea nume care sânt scrise din
jos: (Vii) Todor, Mãrie, Mãrie, Ion Pãtru, Sumedreanã, Anuþa,
Ioan, Costea, Ioana, Toader, Dumitru, Anisie, Ion, Costin, Anuþa.
(Morþii) Toma, Anuþa, Ion, Gheorghe, Chirilicã, Nicula, Blagu,
Lazãr, Toader, Floare, Gãvrilã, Mihai, Ion, Mihai, Odotie, Ion,
ªtefan, Oana, Ignat, Toader, Mãrie, Pãrasca, ªtefan, Stan, ªtefan,
Vlãdaie, Cerna, Mãrie, Barburã, Ioana. ªi tot neamul aceia care au
luat aceasta sf(î)ntã carte sãl pomineascã Dumnezeu întru împã-
rãþia sa cea cereascã acum ºi p(u)r(u)rea ºi în veci vecilor amin.
Scrisam Martie 18 zile. Leat 1746”.

Ctitorii bisericii

Precum s-a arãtat în cele de mai sus, biserica ortodoxã româ-
nã din Otlaca-Pustã este ctitoria lui ªtefan Rusu ºi a soþiei sale Zenobia
Drãgan, care au construit biserica, au edificat o ºcoalã confesionalã
ºi o casã parohialã, iar pentru asigurarea beneficiului preotului
au dãruit 25 iugãre pãmînt arabil.632

ªTEFAN RUSU s-a nãscut în comuna Otlaca (azi Grãniceri), la
data de 11 ianuarie 1857, din pãrinþii Costin ºi Maria Dan, þãrani
harnici, cu bunã chibzuialã ºi fii credincioºi ai bisericii strãmo-
ºeºti.
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În casa pãrinteascã, ªtefan încã din frageda sa tinereþe a fost
crescut de tatãl sãu în aºa fel, ca sã fie cinstit, harnic, iar de la
evlavioasa sa mamã a învãþat rugãciunea ºi dragostea faþã de bi-
sericã.

S-a cãsãtorit cu ZENOBIA DRÃGAN, nãscutã în Otlaca, la data
de 25 octombrie 1858, din pãrinþii Gavril ºi Maria ªerban,634 la
fel þãrani harnici.

Din cãsãtoria lor s-au nãscut douã fete: Alexandra ºi Maria.
Adînca lor credinþã ºi dragostea ce o aveau faþã de legea strãbunã
i-a determinat ca, din cele primite ºi agonisite, sã împlineascã
acele realizãri prin care ºi-au înscris numele lor în cartea neuitãrii.
Este fapt regretabil cã nu li s-a dat fericirea de a se bucura împre-
unã de tot ceea ce au înfãptuit, pentru cã soþia Zenobia, la data
de 12 septembrie 1912,635 în etate de 55 de ani, – încã înainte de
a se tîrnosi biserica construitã din jertfelnicia lor – ºi-a închis
ochii pentru totdeauna.

ªtefan Rusu, la data de 3 septembrie 1913, încheie a doua sa
cãsãtorie cu vãd. lui Vasile Botaº n. Lucreþia Turicu,636 cu care
trãieºte pînã la 6 octombrie 1931, cînd numita este rãpitã de moar-
te.637

Dupã zece ani de supravieþuire, ctitorul ºi binefãcãtorul aces-
tei biserici a murit la data de 2 aprilie 1941.638 Osemintele lor sînt
aºezate în cimitirul din Grãniceri.
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COMUNITATEA BISERICEASCÃ
DIN SÃCAL

Comuna Sãcal se gãseºte în partea dreaptã a Criºului-Repede,
la o distanþã de 4 km de la frontiera dintre Ungaria ºi România,
faþã în faþã cu localitatea Cheresig (România).

În schema organizatoricã a vicariatului face parte din proto-
popiatul Micherechi.

Comuna Sãcal este o aºezare veche.639 A existat deja pe timpul
stãpînirii romane. Aceasta se adevereºte prin cei 296 de arginþi
descoperiþi în anul 1965 în imediata apropiere a comunei. Aces-
te monede dateazã din timpul lui Iulius Caesar (a. 60. î. de Hs.)640

ºi azi sînt pãstraþi în Muzeul „Déry” din Debreþin.
Mai tîrziu, în timpul migraþiunilor, comuna a ajuns în stãpî-

nirea diferitelor popoare migratoare, din cauza cãrora a suferit
mult.

Dupã istoricul maghiar Nadányi Zoltán, prima însemnare în
legãturã cu vechimea localitãþii dateazã din anul 1248. În aceasta
se aminteºte cã ea a aparþinut familiei Szakali.641 Probabil de aici
îºi are ºi denumirea, pentru cã, la început, aºezarea se numea
Szokol, mai tîrziu Szakál, iar mai pe urmã, pentru a se deosebi
de alte comune cu acest nume, i s-a zis Körösszakál.

Pe la sfîrºitul secolului al XIII-lea, localitatea a avut ºi un pre-
ot, cu numele Ioan, care a plãtit zeciuialã episcopeascã în suma
de 16 bani.642

La  sfîrºitul  evului  mediu  se  gãseau aici douã aºezãri apro-
piate: Felsõ-Zakal ºi Egyházas-Sacal. Aceasta din urmã este co-
muna de azi, care în anul 1552 a ajuns în proprietatea familiei
Csáky.

În cursul vremii, dezvoltarea comunei a fost stînjenitã de multe
greutãþi. Prima datã a fost distrusã de tãtari (în secolul al XIII-
lea), iar mai tîrziu, în secolele al XVI-lea ºi al XVII-lea, a ajuns sub
ocupaþie turceascã. În acest timp s-a depopulat aproape com-
plet, deoarece locuitorii, care au scãpat de cruzimea turcilor, s-au
retras spre munþi, rãmînînd acolo, iar alþii s-au refugiat în alte
pãrþi. Aceasta se dovedeºte prin populaþia refugiatã ºi stabilitã în
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preajma comunei Komádi (la o distanþã de 8 km de Körösszakál),
printre care erau ºi români.643

Dupã izgonirea turcilor, mulþi dintre urmaºii populaþiei bãºti-
naºe s-au reîntors pe pãmîntul strãmoºesc. Nu peste mult timp
însã, rîndurile lor s-au rãrit ºi mai mult din pricina unei ciume,
iar în anii 1709–1710 din pricina rãscoalei lui Rákóczi.644

În asemenea împrejurãri, pentru a se asigura braþe de muncã,
stãpînii de pãmînt – la începutul secolului al XVIII-lea – au adus
din regiunea Munþilor Apuseni români, pe care i-au angajat pe
moºiile lor ca iobagi. Aceºti români s-au aºezat aici în mod defi-
nitiv.

Înfiinþarea comunitãþii bisericeºti

Din  cele  de  mai sus reiese cã printre locuitorii comunei care
s-au refugiat dinaintea turcilor erau ºi români. Cei care s-au reîn-
tors dupã alungarea turcilor la vatra bãtrînã au trebuit sã fie des-
cendenþii acestora. Aceºtia, împreunã cu cei colonizaþi, au înte-
meiat comunitatea bisericeascã din aceastã localitate. Ei ºi-au
construit modesta lor bisericuþã de lemn, care – se presupune –
a existat pe locul numit Mártonffy tanya. În urma noilor cerce-
tãri au ieºit la luminã unele dovezi care adeveresc cu certitudine
existenþa acestei biserici încã înainte de anul 1788645 (data con-
struirii actualei biserici), care a fost socotit ca anul înfiinþãrii co-
munitãþii bisericeºti de cãtre mulþi istorici.

Pe f. 410 v. din Chiriacodromionul mitropolitului ªtefan din
1732 se gãseºte urmãtoarea însemnare de mare importanþã: „Iatã
eu popa Ion am dat aceastã sf(î)ntã Poucenie o am dat lui popa
Ilie din Sãcal cu 17 florinþi, ca sã nu aibã nime nici o cale cãtrã
dânsa. Ani Domnului 1759”. Acest popã Ilie este preotul Ilie
Câmpan, care a slujit credincioºii celor 59 case, care formau, în
anul 1779, comunitatea bisericeascã din aceastã comunã.646

În podul bisericii din Sãcal s-a gãsit un clopot, pe care se aflã
urmãtoarea inscripþie: „Acest clopot s-a fãcut pentru biserica din
Sãcal. 1763”.

Într-o conscripþie, întocmitã în anul 1786 de cãtre episcopul
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Pavel Avacumovici, Sãcalul este amintit cã are o bisericã de lemn,
un preot ºi îi aparþin 62 de case.647

Din însemnarea din Chiriacodromionul din 1732, pãstrat în
aceastã bisericã, reiese cã parohia Sãcal deja în anul 1759 avea
preot, iar în 1763 poseda clopotul recent aflat, care neapãrat a
trebuit sã fie folosite în biserica din „Mártonffy tanya”, amintitã
în conscripþia din 1779 ºi care i-a premers actualei biserici.

Dar în ceea ce priveºte prezenþa românilor ortodocºi în aceas-
tã comunã încã înainte de 1788, acest fapt este atestat ºi de unele
însemnãri din anul 1781, pãstrate la biserica reformatã din aceastã
comunã, unde se gãsesc urmãtoarele: „Lîngã pãmîntul învãþãto-
rului are pãmînt un om cu numele Dráguj (DRÃGOI, n.n.). Tot
acolo, în partea numitã Dombi, este pãmîntul preotului valah”.
(s.n.)648

Din însemnarea de mai sus reiese cã parohia era închegatã,
avînd ºi preot cu sesie preoþeascã.

Biserica de lemn a rezistat pînã în anul 1788, cînd s-a constru-
it, din jertfelnicia credincioºilor, din material solid, în stil baroc
tîrziu,649 actuala bisericã, dar fãrã turn. Turla s-a construit abia în
anul 1837, precum reiese aceasta dintr-o inscripþie aflatã sub ten-
cuiala de la intrarea principalã a bisericii ºi scoasã la ivealã cu
prilejul lucrãrilor de reînnoire, efectuate în anul 1970.

Biserica, pînã în anul 1901, a fost acoperitã cu ºindrilã. În acel
an, ºindrila a fost înlocuitã cu tablã.

De atunci încoace s-au mai fãcut unele renovãri, dintre care
cea mai de seamã este cea din 1970, cînd – în urma unui uragan
care a ridicat toatã tabla de pe acoperiºul bisericii – s-a reaºezat
tabla ºi s-a reînnoit exteriorul bisericii.

În anul 1976, din contribuþiile benevole ale credincioºilor, s-a
schimbat tabla de pe edificiu ºi s-a vopsit tabla de pe turla bise-
ricii.

Biserica ortodoxã românã din comuna Sãcal se gãseºte pe stra-
da Vöröshadsereg nr. 16.

În exterior are o lungime de 26 m, lãþimea e de 9 m, iar înãlþi-
mea edificiului de 6 m, cu acoperiºul de 12 m, iar crucea de pe
turlã se gãseºte la o înãlþime de 23 m.
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Turla nu este ziditã pe edificiul bisericii, ci în faþa lui, fapt care
dovedeºte cã ea a fost construitã ulterior.

Intrarea în bisericã se face prin douã uºi. Intrarea principalã
este în partea de apus, unde se gãseºte ºi un antreu. Din antreu,
pe a doua uºã, se intrã în bisericã.

A doua intrare este în partea bãrbaþilor. Intrînd în bisericã pe
uºa principalã, deasupra ei se gãseºte un balcon.

În naos, partea femeilor este despãrþitã de partea bãrbaþilor
printr-un perete înalt de 1 m. În partea bãrbaþilor, lîngã pereþi,
sînt aºezate scaune frumos lucrate, iar în partea femeilor gãsim
bãnci.

Pe solee, care este mai ridicatã cu o treaptã decît naosul, la
locurile obiºnuite, se gãsesc cele douã strane.

Între naos ºi altar se ridicã iconostasul, construit în anul 1948,
din scînduri, vopsit în gri-închis. Acest iconostas îl înlocuieºte pe
acela, care a fost construit din cãrãmidã odatã cu edificarea bise-
ricii. Este fapt regretabil cã vechiul iconostas, cu frumoasele fres-
ce, a suferit o deteriorare atît de pronunþatã, încît – în anul 1943
– a fost demolat. Pe actualul iconostas se gãsesc urmãtoarele
icoane lucrate de pictorii Aurel Pop din România ºi Andor Keszi
din Ungaria. Pe uºile împãrãteºti Buna-Vestire. De la uºile împãrã-
teºti, la dreapta, Mîntuitorul, iar la stînga Sfînta Nãscãtoare de
Dumnezeu.

Pe uºile laterale, pe cea dinspre sud, Sf. M. ªtefan, iar pe cea
dinspre nord Sf. Arh. Mihail ºi Gavril, care sînt ºi hramul biseri-cii.

Deasupra uºilor împãrãteºti este Cina cea de Tainã, de la care,
la stînga ºi dreapta, cei 12 apostoli, cîte 6 de ambele pãrþi. În
registrul al doilea se gãsesc icoanele praznicilor împãrãteºti, anu-
me: Naºterea, Botezul, Intrarea în lerusalim, Învierea, Înãlþarea ºi
Schimbarea la faþã a Domnului. Deasupra iconostasului se ridicã
Crucea.

Atît crucea, cît ºi chenarele, în care sînt aºezate icoanele, sînt
poleite cu aur.

În altar toate sînt aºezate dupã rînduiala tipiconalã. Întreaga
bisericã este pardositã cu scînduri. Pereþii laterali sînt vopsiþi în
culoare gri, cu imitaþie de marmurã.
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Tavanul, avînd formã de semicerc, este vopsit în albastru, re-
prezentînd cerul înstelat.

În mijlocul bisericii, deasupra tetrapodului, este icoana Sf. Tre-
ime, pictatã în ulei pe pînzã.

Locaºul de închinare este împodobit cu 10 prapuri (9 coloraþi
ºi 1 negru), avînd fiecare în mijloc, de ambele pãrþi, cîte o icoanã
vopsitã în ulei pe pînzã.

Podoabele cele mai frumoase ºi preþioase sînt cele douã can-
delabre din sticlã ºlefuitã, cu figuri minuþioase, dãruite de cãtre
femeile credincioase în anul 1958 ºi unul lucrat din lemn, dãruit
în anul 1948 de cãtre credinciosul Gheorghe Burzucu.

Preoþii

Primul preot despre care ºtim este preotul Ilie Cîmpan, de-
spre care se face amintire în Chiriacodromionul din 1732, aparþi-
nã-tor pentru aceastã comunitate, deoarece în anul 1759 îl gãsim
la aceastã bisericã.651 Nu ne este cunoscut pînã cînd a slujit la
aceastã comunitate.

Pe el a trebuit sã-l urmeze Ioan Rocsin, care se semneazã ca
preot al Sãcalului ºi Homorogului (filia Sãcalului), în Octoihul
lui Antim Ivireanul din 1712,652 care se pãstreazã la aceastã bise-
ricã. Este fapt regretabil cã nu se menþioneazã ºi anul în care s-a
fãcut însemnarea, dar neapãrat trebuie sã provinã din timpul de
dupã Ilie Cîmpan ºi pînã 1824, deoarece în cronologia preoþilor
slujitori de dupã acest an, dar nici în registrele parohiei, care în-
cep cu acel an, nu figureazã numele numitului.

În anul 1824 îl gãsim pe Teodor Popovici, care slujeºte pînã în
1836. Pe el l-a urmat, între anii 1836–1848, Constantin
ªandorovici, urmat fiind de Teodor Blajovici, care serveºte abia
un an. La fel ºi Petru Micloº. Între anii 1850–1863 pãstoreºte
Ioan Luncan, dupã el, între anii 1863–1870, slujeºte Gheorghe
Drîmba, iar între 1871–1892, Teodor Mãrcuºiu, urmat între anii
1892–1899, de Emanuil Popp. Dupã un an de vacanþã, în care
timp parohia este administratã de preotul din comuna vecinã
Apateu, cu numele Mihail Drîmba, este ales Vasile Bodor care
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pãstoreºte pînã în anul 1920. Dupã plecarea numitului, ºi aceastã
comunitate bisericeascã a fost nevoitã sã îndure acele greutãþi
care s-au ivit în urma crizei mari de preoþi, deoarece, din anul
1920 ºi pînã în 1937, parohia nu a avut preot. Numai din cînd în
cînd s-a deplasat cîte un preot ca mãcar la sãrbãtori mai mari sã
se slujeascã sfintele slujbe ºi sã se boteze copiii. Înmormîntãrile
se fãceau în cele mai multe cazuri de cãtre cîntãreþ.

În anul 1937 s-a îmbunãtãþit aceastã problemã prin alegerea
teologului Gheorghe Hotoran (Békési), care, fiind hirotonisit, a
servit la aceastã bisericã pînã în 1941, cînd devine preot militar.
Pe el l-a urmat, între anii 1942–1945, Francisc Laþina. Dupã ple-
carea lui la Vecherd, urmeazã o vacanþã de doi ani, în care timp
slujbele s-au sãvîrºit prin preoþii care ºi-au luat angajamentul de
a se deplasa la aceastã bisericã. În anul 1947 este ales Teodor
Misaroº care serveºte pînã în anul 1977. Dupã un an ºi jumãtate
de vacanþã, în care timp parohia a fost încredinþatã purtãrii de
grijã a preotului Roman Miºcuþia din Crîstor, a fost ales tînãrul
Alexandru ªereº.653 S-a nãscut în comuna Aletea în anul 1948.
ªcoala elementarã a fãcut-o în comuna Micherechi, iar cea se-
cundarã în Sarkad. Studiile teologice le-a fãcut la Institutul Teo-
logic din Bucureºti, ca bursier al Sf. Patriarhii. Dupã terminarea
studiilor, în anul 1978, este ales ºi hirotonisit preot pentru aceastã
comunitate bisericeascã.

ªcoala confesionalã

Prima ºtire despre ºcoala confesionalã o avem din anul 1823,
cînd acest post a fost îndeplinit de cantorul bisericii,654 ca în anul
1860 sã-l gãsim pe Ábrahám Szudrizsán.655 Dupã ei s-au mai pe-
rindat urmãtorii învãþãtori: Petru Dagãu ºi Florian Chivari. ªcoa-
la a funcþionat pînã în anul 1911.

Casa parohialã se gãseºte în nemijlocita vecinãtate a biseri-cii.
A fost construitã în anul 1937, în locul aceleia care era de mai
bine de 100 de ani.

Registrele se pãstreazã la oficiul parohial. Cel al botezaþilor
începe cu anul 1824, iar al cununaþilor ºi morþilor cu 1844.
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Cimitirul în ultima vreme este împodobit cu multe cruci ºi
monumente funerare.

Cãrþi vechi de slujbã bisericeascã

Pe lîngã cele mai noi, aceastã bisericã posedã ºi un numãr con-
siderabil de cãrþi vechi de slujbã bisericeascã, dintre care unele
sînt de o deosebitã valoare.

Manuscrisul din 1707 este acel miscelaneu care cuprinde
„…slujbe la praznic(ele) dumn(e)zãieºti º-ale sf(i)nþilor mari…
cu slujba Vecerniei… ºi cu slujba de a doua zi cu canone cu toa-
te…”, îmbogãþit cu cîteva „învãþãturi” (omilii) pentru unele sãr-
bãtori.

Este scris „în limba rumâneascã” cu caractere chirilice, format
tipar. Nu are titlu special, dar atît cuprinsul, cît ºi o însemnare a
copistului, fãcutã pe f. 166, aratã cã el este un „Minei izbran”,
(ales), adicã un „Antologhion bogat”.

Referitor la provenienþa manuscrisului, în carte avem o însem-
nare foarte importantã, din care reiese cu certitudine atît numele
copistului, cît ºi locul ºi data, unde ºi cînd s-a scris. Însemnarea
menþionatã, scrisã de copist cu chirilice format tipar, se gãseºte
pe ultima filã (166), avînd urmãtorul cuprins: „Scris-ami eu po(a)
ªtefan ot zemle Ardelskoie:656 lãcuitor în Ghingheleag:657 acest
Minei izbran: ce voiu hi greºit au slova neînplutã sau cuvântulî
nesãvîrºit, sãnu blãstãmaþi. Ce sã ziceþi sã iarte D(umne)zãu ca
sã fiþi iertaþi ºi voi: Roj(destva) H(risto)va 1707: Întru zilele lui
Racoþi Freanþ iop(i)tsi duhe amin”.

Acest ªtefan a îndeplinit slujba preoþeascã în comuna
Ghingheleag, „în pãmîntul Ardealului”. Fiind ºi aceastã bisericã
una din mulþimea comunitãþilor bisericeºti lipsite de cele mate-
riale necesare procurãrii cãrþilor trebuincioase pentru slujbe, nu-
mitul, precum ºi alþii preoþi, s-a apucat ºi a copiat pãrþile mai
esenþiale, dupã cãrþile aflate pe la bisericile mai înstãrite.

Numele de familie al preotului ªtefan nu se cunoaºte, menþi-
onãm totuºi, cã pe f. 6, v. din prima parte a manuscrisului se aflã
o însemnare în care apare un preot, ªtefan Radoslavievici. Dacã
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aceasta este una ºi aceeaºi persoanã cu copistul Antologhionului,
sau ba, este greu de precizat în lipsã de alte izvoare.

Manuscrisul a fost copiat în douã etape, anume: Antologhionul,
care este corpul principal al manuscrisului ºi lucrarea preotului
ªtefan, a fost terminat în 1707, iar omiliile, de la începutul ºi
sfîrºitul lui care au fost copiate de un copist necunoscut, dupã
anul 1737, pe colile goale, adãugate cu prilejul compactãrii cãrþii
din acel an.

Din cele de mai sus rezultã cã manuscrisul are trei pãrþi.658

Prima parte cu 16 file cuprinde un fragment dintr-o omilie necu-
noscutã, o „învãþãturã a Sf. Proroc Ilie”, ºi una despre uciderea
copiilor de cãtre Irod. Partea a doua este partea mineialã,
cuprinzînd rînduiala slujbelor la toate praznicele de peste an.
Are 166 de file. Partea a treia, avînd 20 file, începe cu trei capitole
din „Cartea despre ruditul (facerea n.n.) lumii”, dupã care prezintã
o învãþãturã eshatologicã, cu titlul „Cuvîntul de vreme de apoi”
ºi „Povestea Sf(î)ntului Chiric ºi a Maici Sale Iulieta”.

Manuscrisul din comuna Ghingheleag, încã înainte de anul
1737, a ajuns în posesia lui D. Ardelean ºi a soþiei sale Maria,
domiciliaþi în comuna Sînicolau (judeþul Bihor). Ei, pentru a-l
salva, l-au dat în anul 1737 la compactat, ca dupã compactare sã
fie dãruit de cãtre aceastã familie bisericii din Sînicolau. Acest
lucru reiese dintr-o însemnare de pe f. 7 din prima parte a cãrþii,
al cãrei cuprins este urmãtorul: „Anii D(o)mnului 1737, msþã
feurarie în 14 zile sau legat ºi au dat de cât o au legat 7 Mariaºi.
Drept aceia o am dat la sf(î)nta pravoslovniicã din Simiclãuº
besearecã, sãi fiae pomanã pânã la ºaptele neam. Nimeni sãnaibã
îndrãznealã ao clãti dela Sf(î)nta ºi pravoslavnica besearecã din
Simiclãuº. Pentru cã dela pãrinþii noºtri ºi moºii încã iaste datã
de Pomãnaniea pentru sufletele prestãviþilor noºtri acuma þine
de dânsa Ardelean Dumitru cu soþul dumisale Mariia. Pânã vor
fi vii de aici înainte încã sã se ºtie, din coconi ºi de featea de carele
iau dat D(u)mn(e)zeu încã ºi alt neam al nostru cã datã
d(u)mn(e)zeire pentru sufletele tuturor neamului nostru”.

Din comuna Sînicolau, cine ºtie prin cîte mîini ºi prin ce îm-
prejurãri, va fi ajuns la aceastã bisericã acest manuscris.



221

O altã comoarã preþioasã ce se pãstreazã la aceastã bisericã
este cazania mitropolitului Varlaam din anul 1643, care s-a gãsit
aici abia cu 2 ani în urmã, cu prilejul depistãrii cãrþilor vechi,
efectuate la parohiile din cuprinsul vicariatului. Iatã foaia de titlu
a cãrþii:

„CARTE ROMÂNEASCÃ de învãþãturã dumenecile preste an ºi
la praznice împãrãteºti ºi la svenþi mari. Cu zisa ºi cu toatã
cheltuiala lui VASILIE Voivodului ºi Domnul Þãrâ Moldovei. Di
în multe scripturi tãlmãcitã di în limba sloveneascã pe limba ro-
mâneascã. De VARLAAM Mitropolitul de Þara Moldovei. În
tipariul Domnesc. În Iaºi în Mãnãstirea a Trei s(ve)titeli. Dela
Hs. 1643”.

Cartea învelitã în piele pe tablã s-a pãstrat aproape în întregi-
me. Îi lipsesc ultimele douã file de la tabla de materii. Este regre-
tabil cã marginile de jos ale unor file, chiar acolo unde sînt trecu-
te anumite însemnãri, în parte sînt tãiate, în parte ºterse. Se pare
cã toate acestea s-au fãcut intenþionat, cu scopul de a ascunde
mutarea cãrþii de la biserica pentru care a fost dãruitã.

Începînd cu fila 1 ºi în continuare, se gãseºte urãtoarea însem-
nare incompletã: „Astã carte sau cumpãrat în l(eat)…  cu … ºi un
mãriaº pentru sufletul… ce au dat… cu sã cere o Poucenie ºi
Ivanghelie ºi leam dat în mâna lui popa… pomanã sã fie chitor
acestor cãrþi pânã are custat (va trãi n.n.). Iarã dupã moartea lui
sã are vreun fecior a lui sã le fie acela purtãtor de grije ºi în mâna
lui. Iarã sã nare fi nime sã rãmâie pe sama bisearecii… Iarã cine o
are vinde sau sã o fure aceasta carte sã fie afurisit ca ºi Iuda. ªi la
toate slujbe sãl pomeneascã acel suflet Crãciun” (Acest Crãciun a
fost, probabil, donatorul cãrþii!).

Pe reversul f. 156 este o altã însemnare: „Aceasta Cãzaniile am
dat Bolchiþ Gavril pã sama beseareci sã fie pomaenire în veci pentru
sufletul meu ºi a pãrinþilor lui. În luna fevruarie 26.793”. Nu se
ºtie cum a ajuns la aceastã bisericã.

Dintre cãrþile apãrute în secolul al XVIII-lea în tiparniþele Þãrii
Româneºti, biserica ortodoxã din Sãcal are de la mitropolitul
ANTIM IVIREANUL un Octoih, tipãrit în anul 1712.659 S-a pãstrat
întreg.
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Importanþa cãrþii constã în faptul cã, dupã ce ea a fost pentru
prima datã „tãlmãcitã de pe vorba cea greceascã ºi slavoneascã pe
limba noastrã rumâneascã”, numaidecît, a cunoscut o largã
rãspîndire, pentru cã „este împodobit cu tot felul de bunãtate,
acare atât pentru preoþi, cât ºi ceilalþi creºtini pot sã ia din ea”.

Din însemnarea de pe f. 98 se cunoaºte ºi donatorul: „Aceasta
sf(î)ntã carte Octoih o au cumpãrat Filip Gheorghe la beseareca
din Homorog. Sã fie în veci pomenirea lui ºi a pãrinþilor lui ºi a
tot ceamul lui în veci sã fie pomenire. ªi aºa o dã, ca nime sã nu
o poatã lua, nici pruncii, nici fraþii lui nici nime din neamul lui,
fãrã în veci a besearecii sã fie… Scrisam eu Ioan Rocsin paroh în
Sãcal ºi Homorog”.

De la urmaºul lui Antim, mitropolitul DANIIL, care a scos
tiparniþa lui Antim de sub sechestru ºi o aºeazã în mãnãstirea
Antim, reluînd tipãrirea cãrþilor de slujbã în româneºte, la aceas-
tã bisericã se pãstreazã Evanghelia mitropolitului DANIIL, tipãri-
tã în anul 1723,661 legatã în piele pe carton ºi se gãseºte în stare
foarte bunã.

Cartea, în anul 1790, s-a gãsit la biserica din comuna Bedeu
(bisericã greco-catolicã, n.n.), la o distanþã de abia 20 km de Sãcal.
Aceasta reiese din relatarea de pe foaia liminarã de la începutul
cãrþii: „Pomeneºte Doamne pe robii tãi morþi ºi pe toþi fãcãtorii
tãi de bine. Jiroº Ion moºtean în Bedeu au dat. Întru dumneze-
iesc… (indescifrabil) au dat doi florinþi. Întru numele lui Dum-
nezeu ºi Dumn(ezeu)sãi pomeneascã. 1790”.

Nu se ºtie cum a ajuns de la aceastã bisericã la cea din Sãcal.
Foaia de titlu a Triodului mitropolitului Daniil este urmãtoarea:
„TRIODION adecã Trei cântãri, care cuprinde întru sine slujba
cei sã cuvine, a sãptãmîni Sf(i)ntelor Patimi din sâmbãta dreptu-
lui Lazãr în seara sf(i)ntei ºi luminatei zi a Învierii D(o)mnului
nostru Is. Hristos. Acum întru întãiu tãlmãcitã în limba
rumâneascã, întru folosul tuturor preoþilor ºi spre înþelesul cre-
dincioºilor. In zilele prealuminatului ºi prea înãlþatului d(o)mn
Io ALEXANDRU Voevod MAVROCORDAT. Cu blagosloveniia
prea Sf(î)nþitului Mitropolit al Ungrovlahiei Kir DANIIL. In anul
de la facerea lumii 7234. De cucernicul între preoþi Stoica Iacovici
Tipograful”.
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Aceastã carte, prima parte din Triod, tipãritã în româneºte, s-a
imprimat cu cheltuiala popii Nicolae, protopopul Bucureºtilor.662

Din tipãriturile mitropolitului ªTEFAN, aceastã bisericã pãs-
treazã un exemplar din Chiriacodromionul din 1732.663 Se gãseºte
în stare deterioratã. Îi lipseºte foaia de titlu ºi încã cîteva file, dar
din „frumoasa prefaþã”, unde vlãdica ªtefan aratã însemnãtatea
cãrþii ºi mulþumeºte lui Constantin Mavrocordat cã l-a fãcut
mitropolit, se poate constata cã aceastã carte îi aparþine mitro-
politului ªtefan.

În carte gãsim ºi cîteva însemnãri. Dintre acestea mai impor-
tantã este cea de pe reversul f. 410, cu urmãtorul conþinut: „Iatã
eu popa On, am dat aceasta sf(î)ntã carte anume Poucenie om
dat lui Popa Ilie din Sãcal cu 17 zloþi ca sã nu aibã nime nici o
cale cãtre dânsa. Ani D(o)mnului 1759”. Deci, cartea aproape cu
30 de ani mai devreme se gãsea în aceastã comunã, despre care s-
a afirmat cã a fost întemeiatã abia în anul 1788. Cartea a trebuit
sã fie folositã în biserica de lemn, care i-a premers actualei bise-
rici ºi care este amintitã în anii 1779664 ºi 1786.665

O altã însemnare se gãseºte pe f. 1 ºi în continuare, cu urmã-
torul text: „Aceasta sfântã carte au cumpãrat cu bani 14 zloþi ca
sã fie pomanã pã sama sfântei beserici în veci. Sã fie… (indesci-
frabil) pomenire dumisale”.

Începînd cu f. 15 ºi în continuare se pot citi urmãtoarele:
„Aceasta carte ieste a lui popa Petru din Mãrgãu666 ºi au cumpã-
rat când a ºizut în Ojand667 ºi au dat socrului sãu Icula (probabil
Niculae) 10 florinþi pintru sufletu sãu ºi pintru soþilui sãu Fãrvurã
ºi Floare ºi a pãrinþilor lui ªtefan ºi Marie ºi fraþii Costa ºi
Pãrãschiva; feciori Ion, Barbara Simidran, sãi pomenesc la
letu(r)ghe ºi sã le cer ertã/ciune la praznicile ºi duminicile, întru a
cui mânã va fi, tot sãi pomineascã ºi sã nu o vânzã popa pânã la
moarte. Dupã (aceea) sã rãmâie pruncilor lui. De nua ar fi prunci
sau anume în viþa Papeneºtilor din Mãrgãu. ªi au dat S la… (in-
descifrabil) din Abrud,668 când au ºizut în Eleuº (Heleuº)669 5
florinþ în mâna vãrusu popii din Dudat (?) în carte pintru sufletul
fiul fecioru anume Mãridie. D(u)mnezãu sãi pomineascã”.

Penticostarionul episcopului CLIMENT din 1743670 s-a pãstrat
în stare bunã.
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Însemnãtatea cãrþii constã în faptul cã, la cîþiva ani de la apari-
þie, s-a ºi gãsit la aceastã bisericã, precum reiese din însemnarea
care se gãseºte dupã predoslovie: „Aceasta sfântã carte anume
Penticostar este a lui popa Ilie din Sãcal, ºi a pruncilor lui, ºi o au
dat întru canonul de spovedanie”. Acest popa Ilie este acela care,
în anul 1753, a fost hirotonisit iar în anul 1759 era preot în Sãcal.

O altã carte tipãritã cu binecuvîntarea episcopului Grigorie este
Ceaslovul din anul 1753, legat în piele pe tablã de lemn, puþin
deteriorat ce poartã urmãtorul titlu:

„CEASLOV dupã rânduiala sf(i)ntelor Mânãstiri ale Ieru-
salimului. Acum a treia oarã tipãrit în zilele luminatului domn
Io CONSTANTIN RACOVIÞÃ Voevod. Cu cheltuiala sf(i)nþitei
sale de D(u)mnezeu iubitorului Kir GRIGORIE episcopul Râm-
nicului. Prin diortosirea lui Laurentie Ieromonah dela mãnãstirea
Hurezii. La anii dela Hs. 1753. ªi sau tipãrit de cucernicul între
preoþi popa Constantin Atanasievici tipograful Râmniceanul”.

Din tipãriturile blãjene, aceastã bisericã are mai multe exem-
plare: „KATAVASIERIU cu multe peste tot anul trebuincioasã cân-
tãri. Acum a doua oarã aºezat ºi tipãrit supt stãpânirea prea înãl-
þatei Râmleanilor prinþesei Ardealului iproci. Domn Domnei
MARIEI TERESIEI. Cu blagosloveniia Celor mai mari. În tipogra-
fia Mãnãstirii Bunei-Vestiri. În Blaj. Anii dela Hs. 1769. De Petru
Popovici tipograf Râm(niceanul)”.

„TRIODION Acum întâiu aºezat ºi tipãrit, dupã rânduiala
Besearecii Rãsãritului supt stãpânirea prea înãlþatei împãrãtesei
Râmleanilor prinþesei Ardealului iproci, Doamnei MARIEI
TERESII. Cu bl(a)gosloveniia Celor mai mari. Tipãrit în Blaj în
Tipografia Bunei-Vestiri. Anii dela Hs. 1771. De Petru Popovici
tipograf Râmnicean”.

„Sf(î)nta ºi D(u)mnezeiasca alui Is.Hs. EYANGHELIE. Acum a
doua oarã tipãritã sub stãpânirea prea înãlþatei împãrãtesei
Râmneanilor, prinþesei Ardealului, iproci iproci MARIEI TERESII.
Cu bl(a)gosloveniia Exþelenþiei Sale prea luminatului ºi
preaosf(i)nþituli D(o)mnului D(o)mn G.GRIGORIE MAIER
Vlãdicãi Fãgãraºului ºi al prea înãlþatei chesaro-crãieºtii ºi
apostoliceºtii Mãriri sfeatnic. iproci. iproci. În tipografia M. Bu-
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nei-Vestri în Blaj. Anii dela Hs. 1776. De popa Petru Atanasievici
Râmniceanul tipograf”.

În carte se gãsesc urmãtoarele însemnãri (pag. 39): „Anul 1819
luna lui Iunie (?) de zile serara la cinã vreme, sa vãzut steaua cu
coadã spre miazãnoapte. Scrisam eu popa Constantin din Inand,
am fost la Roit ºi a maica de 7 ani”.

Pe pagina 192: „În anul 1804 ianuarie în 30 au pierit soarele la
2 ceasuri dupã miazãzi”. Cartea se gãseºte în stare bunã.

Minologhionul lui GRIGORIE MAIER din 1781671 se gãseºte într-
o stare uzatã. Îi lipsesc învelitoarea ºi cîteva pagini.

„OCTOIH ºi slujbele sf(i)nþilor de obºte. Acum întâia oarã
aºezat ºi tipãrit dupã rânduiala Besearecii Rãsãritului supt prea
fericita împãrãþia a prea înãlþatului împãrat al Romanilor, mare-
lui prinþ Ardealului ºi cele: Domnului Domnului IOSIF al DOI-
LEA. Cu voia celor mai mari. Anii dela Hs. 1783. În Blaj cu tiparul
Seminariului”.

Ultima carte veche pe care o are aceastã bisericã este Octoi-hul
cu CATAVASIER,672 tipãrit la Buda în anul 1826.

Pe lîngã cãrþile vechi de slujbã bisericeascã, se mai pãstreazã
aici ºi un Antimis, care îºi are originea încã din timpul episco-
pului de mai tîrziu, mitropolitul Carloviþului, PAVEL NENA-
DOVICI,673 precum reiese din inscripþia slavã: „Sei bo(j)estve-nii
Antimis ijdivenom preosvessenneisago Gdin Pavla Nena-dovicia
Pravoslavnago Arhiepisc(o)va Karlovicicago… eje so-vertsatisia
na nemã Svessenomu Taino…” (În româneºte: „Acest
dumnezeiesc Antimis s-a tipãrit cu cheltuiala Prea Sfinþitului
Domn Pavel Nenadovici Arhiepiscopul ortodox al Carloviþului…
pentru a sãvîrºi pe el sfintele Taine…”).

Din textul completat cu cernealã nu se poate descifra denu-
mirea localitãþii pentru care a fost sfinþit. Ceea ce se poate spune
cu siguranþã este faptul cã, pînã în anul 1966, el a fost întrebuin-
þat la sãvîrºirea liturghiei.
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COMUNITATEA BISERICEASCÃ
DIN VECHERD

Comuna Vecherd este aºezatã la o distanþã de 2 km de ºosea-
ua naþionalã dintre Szeghalom–Berettyóújfalu, lîngã Pîrîul
Ölyvös. În schema organizatoricã a vicariatului face parte din
proto-popiatul Micherechi.

Este o aºezare veche. Prima informaþie în legãturã cu aceastã
localitate o avem din secolul al XIII-lea,674 cînd doi locuitori ai
comunei au fost sancþionaþi pentru anumite contravenienþe.675

În acest timp, numele comunei era Vened.676

În consemnarea zeciuielii papale din 1333–37 se menþioneazã
cã aºezarea a avut un preot cu numele Ioan, care a plãtit ºi con-
tribuþia papalã,677 iar denumirea comunei era Herneld.678 Pe
vremea aceea era în proprietatea unui nobil, al cãrui nume nu s-
a pãstrat. În anul 1552 a fost în posesia soþiei lui Buda Miklós.679

În timpul lui Bocskay, comuna s-a bucurat de o deosebitã
atenþie. Aceasta s-a manifestat prin dãruirea – în anul 1605 – a
unor privilegii comunei,680 care s-au pierdut în timpul lui
Leopold.681

În timpul ocupaþiei turceºti, localitatea a suferit foarte mult.
La aceasta s-a mai adãugat rãscoala lui Rákóczi. Drept urmare,
comuna s-a depopulat complet.682 Dupã documentele din acele
vremuri, aceastã regiune era pustã ºi fãcea parte din moºia lui
Baranyai Miklós.683

La începutul secolului al XVIII-lea a început reînfiinþarea co-
munei.684 Locuitorii care s-au aºezat aici ºi au reîntemeiat comu-
na erau români.685

În secolul trecut, comuna a ajuns în posesia mai multor moºi-
eri, anume: familiile Dessevffy, Molnár, Olasz, Buday, Elek ºi
Nemes.686 Pînã în anul 1848 a fost comunã urbarialã, ca apoi sã
devinã sat.687

Întemeierea comunitãþii bisericeºti

S-a arãtat mai sus, cã pe locul vechii aºezãri, distrusã ºi depo-
pulatã din cauza turcilor, la începutul secolului al XVIII-lea, a
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avut loc reînfiinþarea comunei pe locul fostei comune. Populaþia
care s-a stabilit aici de naþionalitate era românã.688

Întemeierea comunitãþii bisericeºti s-a petrecut concomitent
cu reînfiinþarea localitãþii, deci la începutul secolului al XVIII-lea.
Aceasta urmeazã din faptul cã românii ortodocºi, în general, dupã
aºezarea lor, imediat ºi-au construit ºi bisericã, potrivit potenþia-
lului lor material. ªi cei care s-au stabilit aici, fiind iobagi, deci cu
o situaþie materialã slabã, ºi-au putut edifica o bisericuþã modestã
de lemn, care este amintitã în anii 1779, cu 36 de case ortodoxe
române,689 ºi în 1786, cu 40 de case690 numai ortodoxe. În aceastã
bisericã a trebuit sã slujeascã preotul Petru Popovici, hirotonisit
în anul 1743,691 probabil pentru aceastã comunitate.

Nu se ºtie cu precizie data pînã la care a rezistat aceastã biseri-
cã. Se susþine cã ar fi existat pînã în anul 1780.692 Aceastã datã
însã este greºitã, deoarece în consemnarea din 1786 este amintitã
încã biserica de lemn.693 Deci, numai dupã anul acesta s-a putut
construi actuala bisericã, probabil, în ultimul deceniu al secolu-
lui al XVIII-lea.

Biserica ortodoxã românã din comuna Vecherd se gãseºte pe
strada Kossuth, la marginea satului.

Biserica s-a construit din material solid, în stil baroc tîrziu694

în anii din ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea, avînd hramul
Sf. Arh. Mihail ºi Gavril.

Edificiul ºi turla, la început, au fost acoperite cu ºindrilã, care,
în anul 1906, a fost schimbatã cu tablã.

Clãdirea bisericii are o lungime de 17 m, la care se mai adaugã
încã 4 m, lungimea turnului, care este aºezat în faþa clãdirii. Lãþi-
mea este de 7 m, iar înãlþimea de 6 m. Înãlþimea turnului este de
19 m. Edificiul este tencuit ºi vopsit în galben-deschis.

Intrarea în bisericã se face prin douã uºi. Uºa principalã este în
partea dinspre apus, iar cealaltã în partea dinspre sud. Ambele
sînt fãcute din gorun.

Naosul este despãrþit, printr-un perete de scînduri înalt de
1,20 m, în partea bãrbãteascã ºi femeiascã. Pe lîngã pereþi se gãsesc
scaune, vopsite în gri-deschis, iar în partea femeilor ºi cîteva bãnci.

Soleea este puþin mai ridicatã. Aici sînt aºezate cele douã stra-
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ne, precum ºi sfeºnicele din faþa icoanelor Mîntuitorului ºi a Maicii
Sfinte.

Altarul este despãrþit printr-un iconostas modest, construit
din cãrãmidã. Atît iconostasul, cît ºi cele trei uºi sînt vopsite în
gri. Pe iconostas se gãsesc urmãtoarele icoane: de la uºile împãrã-
teºti la dreapta, a lui Isus Hristos, iar la stînga a Nãscãtoarei de
Dumnezeu, iar în rîndul doi Cina cea de Tainã. Deasupra, Rãstigni-
rea cu icoanele Maicii Sfinte ºi a evanghelistului Ioan.

În altar toate sînt aºezate dupã rînduiala tipiconalã. Tavanul
bisericii este vopsit în albastru, cu stele aurii, iar pereþii laterali în
gri-deschis, cu cîte o frescã. În partea de sud ev. Matei, iar cea
dinspre nord a ev. Ioan.

Duºumeaua este fãcutã din scînduri. Biserica este împodobitã
cu 4 prapuri coloraþi ºi doi negri, avînd fiecare, în mijloc, cîte o
icoanã vopsitã în ulei pe pînzã. Edificiul locaºului de închinare a
fost îngrijit, aplicîndu-i-se mai multe renovãri, cum au fost cele
din 1882 ºi 1971. Lucrãrile din 1882 sînt consemnate pe o placã
memorialã care se pãstreazã în altar, avînd urmãtorul text: „Aceasta
sfântã bisericã s’a reînnoit ºi s’a zugrãvit din spesele ei, ºi prin
ajutoriul comunei (al credincioºilor, n.n.), fiindu ca diregãtoriu
Mihai Haºiaºi preotu, Teodor Flutur învãþãtoriu, Dimitrie Neteu
epitropu, Gheorghie Bachi notariu, jude comunalu Moise
Ardeleanu. Zugravi au fost Hermann ªvarþiu Tetetlen, Ioan
Covaciu din Dobriþânu. Acestu precuviosu lucru a luat începutulu
în duminica Tomei ºi sau finit în 8 maiu 1882. La sfinþirea biseri-
cii au participatu Preaonoratului Domnulu Domnu Simion Bicã
protoprezbiterulu Oradii Mari, Beniamin Iuliu Costa preotu în
Darvaºiu, Toma Pãcalã preot în Jaca. Vecherdu, 1882 maiu 23”.

Preoþii

Primul preot a fost Petru Popovici, hirotonisit în 1743,695 care
încã în anul 1779 a slujit la aceastã bisericã.696

De la aceastã datã urmeazã o lacunã pînã în anul 1845, cînd îl
gãsim aici, pînã în 1853, pe preotul Zaharie Pop. Între anii 1853–
1856, postul de preot a fost deþinut de cãtre Dimitrie Neteu, pe
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care îl urmeazã Teodor Blajovici (1865–1862). Dupã el urmeazã,
între anii 1862–1864, ªtefan Neteu, urmat de cãtre Iosif Nagy
(1865–1873), iar între anii 1873–1894 de Mihai Haºiaºi. A urmat
o vacanþã de doi ani. În acest timp, parohia a fost administratã
de cãtre preoþii Gheorghe Pop din Darvaº ºi Sigismund Bejan
din Jaca. Între anii 1897–1899 pãstoreºte Gheorghe Cherecheº,
dupã care urmeazã o nouã vacanþã de un an, ca apoi – între anii
1900–1901 – sã-l gãsim pe Teodor Botãu, urmat de Adrian Deºean
(1902–1903). Între anii 1903–1906 slujeºte Trãian Naghiu, pe
care îl urmeazã, între anii 1906–1920, Dimitrie Haºiaº. Dupã ple-
carea acestui preot au urmat ºi pentru parohia aceasta o perioadã
de grea încercare, care îºi avea rãdãcinile în criza mare de preoþi.
Aceastã situaþie s-a menþinut pînã în anul 1942. În acest interval
de timp, trebuinþele sufleteºti ale credincioºilor au fost satisfã-
cute prin deplasarea ocazionalã a unor preoþi care au funcþionat
pe acele vremuri.

În anul 1942 a venit la aceastã parohie Sándor Suhai, rînduit
aici de cãtre administratura bisericii ortodoxe maghiare, care dupã
un an este schimbat de cãtre János Varjú. Numitul a stat un singur
an aici, ca sã urmeze o nouã vacanþã pînã în 1945, cînd ajunge
preot Francisc Laþina, care pãstoreºte pînã în 1960, cînd este
mutat la comunitatea bisericeascã din Darvaº. De atunci încoace,
parohia este administratã de cãtre Cornel Mândrutãu din Jaca.697

ªcoala confesionalã

Pe lîngã bisericã a funcþionat ºi o ºcoalã confesionalã, fãrã a se
cunoaºte data începerii funcþionãrii. Dintre învãþãtorii care au
activat la aceastã ºcoalã ne sînt cunoscuþi urmãtorii: Teodor
Domokos (1850),698 Partenie Popovici (1869–1878),699 Teodor
Flutur,700 Mihai Haºiaºiu.701

Casa parohialã este, în stare bunã. Se gãseºte în nemijlocita
apropiere a bisericii.

Registrele matriculare se pãstreazã la oficiul parohial. Cel al
botezaþilor ºi morþilor începe cu anul 1845, iar cel al cununaþilor
cu 1848. Biserica are în proprietate ºi un cimitir.
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Cãrþi de slujbã bisericeascã

Biserica este prevãzutã cu cãrþile trebuincioase. Pe lîngã cele
noi, aceastã bisericã pãstreazã ºi cîteva vechi.

Octoihul episcopului Grigorie din 1750 este legat în piele pe
tablã de lemn. Se gãseºte în stare deterioratã. Foaia de titlu este
urmãtoarea: „OCTOIH ce sã zice elineºte Paraclitichi. Acum întâiu
tipãrit deplin rumâneºte, întru a doao domnie a þãrii Rumâneºti
a luminatului Domn Io GRIGORIE GHICA Voevod. Cu
bl(a)gosloveniia prea sf(i)nþitului Mitropolit al Ougrovlahiei Kir
Neofit. Prin osârdiia ºi toatã cheltuiala sfinþitei sale iubitorului
de D(u)mnezeu Kir GRIGORIE episcopul Râm. În sf(î)nta epis-
copie a Râm. La anii dela Adam 7258. Iarã dela Hs. 1750. De
cucernicul între preoþii Mihai Atanasie Popovici Tipograful
Râmniceanul”.

De la mitropolitul Grigorie, biserica din aceastã comunã pãs-
treazã un exemplar din Evanghelia din 1760. Cartea se gãseºte
întreagã. Este legatã în piele pe tablã de lemn, avînd urmãtoarea
copertã: „Sf(î)nta ºi d(u)mnezeiasca EVANGHELIE. Care sau
tipãrit acum în zilele prea înãlþatului D(o)mn ºi oblãduitoriu a
toatã Tara Rumâneascã Io SCARLAT GRIGORIE GHICA Voevod.
Cu bl(a)gosloveniia ºi cu toatã cheltuiala purtãtoriului
pravoslaviei prea sf(i)nþitului Kir GRIGORIE Mitropolitul a toatã
Þara Rumâneascã ºi exarhu plaiurilor. Acum întracestaº chip
tipãritã ºi diortositã în scaunul Domniei în Bucureºti. In
Tipografiia Mitropoliei. La anul dela sp(e)seniia lumii 1760. De
Iordache Stoicovici Tip”.

Din Penticostarionul episcopului PARTENIE, tipãrit în anul
1767,702 s-a pãstrat un exemplar legat în piele pe tablã. Se gãseºte
în stare uzatã. Pe ultima paginã a cãrþii se gãseºte numele dona-
torului în urmãtoarea însemnare: „Aceasta sf(î)ntã carte o au cum-
pãrat Mãdãraº Flore din Vecherd dîrt 15 florinþ ºi un jumãtate
pentru sufletul lui ºi a morþilor lui, Moise, Anuþa, Ioan, Flore,
Nuna, Ion, Mihai, Ioana, Ioana, Mãrie, Pãtca, Todora, Toader, vii
Flore, Gafie, Mãrie, Oana, Floare, ºi o au dat în mâna nepotusãu
popa Tomã pânã o fi el ºi prunci de a lui vreadnici de ea”.
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DESFÃªURAREA VIEÞII RELIGIOASE
PÎNÃ ÎN ANUL 1920,

ÎN DEPENDENÞÃ DE ARAD ªI ORADEA

Comunitãþile bisericeºti din cuprinsul Vicariatului Ortodox
Român din Ungaria – istoricul cãrora s-a prezentat mai sus pe
scurt – fac parte din Biserica Ortodoxã românã, ai cãrei fii îºi au
obîrºia în neamul românesc, „apãrut ca creºtin”703 de îndatã ce a
început a se face amintire în istorie de numele lui.704

De aici urmeazã cã viaþa lor religioasã, de la început, a fost
legatã indisolubil de istoria ºi viaþa religioasã a masei ortodoxe
române din aceste regiuni ºi din clipa întemeierii lor erau subor-
donate autoritãþilor bisericeºti ortodoxe române (mitropoliþilor
sau episcopilor), care aveau jurisdicþiunea asupra zonei în care
ele se gãseau (de ex. comunitatea din Giula, în anul 1651, se
gãsea sub oblãduirea mitropolitului Sofronie din Lipova, cu
sediul la Hodoº-Bodrog),705 îndurînd toate acele încercãri de care
biserica ºi fiii ei – pe parcursul istoriei – au avut parte.

Dat fiind cã aceste comunitãþi, aproape în întregime, se gãsesc
pe un teritoriu care un secol ºi jumãtate a fost ocupat de turci,
de o viaþã bisericeascã organizatã putem sã vorbim numai din
timpul de dupã plecarea turcilor de pe aceste meleaguri, cu atît
mai mult cu cît abia numai dupã aceastã datã a reînceput viaþa în
zona pãrãsitã ºi distrusã.706

Despre viaþa bisericeascã a românilor ortodocºi, rãmaºi sub
ocupaþie turceascã în aceste pãrþi, se cunosc foarte puþine date.
Este cunoscut doar cã în cetatea Giulei erau români.707 S-ar putea
ca din cele trei biserici, existente pe acele vremuri în oraº,708 una
sã fi fost româneascã, dar toate acestea dispar în negura trecutu-
lui.

Dupã plecarea turcilor din aceste pãrþi, pe teritoriul depo-
pulat,709 viaþa s-a putut relua numai prin asigurarea braþelor de
muncã. Stãpînii de pãmînt, în proprietatea cãrora au ajuns aceste
teritorii, au început recolonizarea cu maghiari ºi români încã la
începutul secolului al XVIII-lea. Pe lîngã maghiari ºi români, în
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urma ciumei ºi a altor calamitãþi, sînt aduºi slovaci, iar mai tîrziu
germani. Cu aºezarea lor aici, a început repopularea acestei zone.

Dintre aceste grupuri etnice pe noi ne intereseazã românii de
aici.

Ajungînd sã se stabileascã pe aceste meleaguri, stabilire care în
cele mai multe cazuri s-a petrecut cu caracter definitiv,
construindu-ºi cãsuþele lor modeste, numaidecît au început sã-
ºi zideascã micuþele lor biserici de lemn, sã-ºi întemeieze totodatã
comunitãþile lor bisericeºti într-o perioadã plinã de frãmîntãri,
fiind expuºi la presiunile asupritoare, precum ºi la tentaþiunile
primirii uniaþiei, care – pe acele vremuri – erau în toi.710

Ei au rãmas credincioºi legii strãmoºeºti, luîndu-ºi asupra lor
soarta celorlalte comunitãþi care au pãstrat cu fermitate credinþa
ortodoxã. Aceastã situaþie s-a menþinut pînã în anul 1761, cînd,
în urma nenumeroaselor memorii ºi plîngeri, Curtea habsburgicã,
a dat bisericilor române neunite, între care se numãrau ºi aceste
comunitãþi, un episcop sîrb, cu numele Dionisie Novacovici,711

pe care apoi l-au urmat alþii, tot de acelaºi neam.712

O schimbare de mai mare importanþã s-a produs în viaþa co-
munitãþilor bisericeºti din aceste pãrþi dupã anul 1790, cînd pa-
triarhul Arsenie Cernoievici aºeazã aici un numãr de sîrbi,713 care
organizeazã în locul episcopiei Lipovei o episcopie sîrbeascã la
Arad.714 De aceastã episcopie þineau ºi comunitãþile din jurul ora-
ºului Giula, deci ºi comunitãþile din cuprinsul actualului vicariat
din Ungaria: parohiile din Bihor, pînã în anul 1792, au aparþinut
tot acestei episcopii. Înfiinþîndu-se, în anul 1792, Vicariatul Or-
todox Român din Oradea715 – dependent de episcopia Aradului
– din acel an, parohiile bihorene au fost trecute sub ascultarea
acestui vicariat.

Mãsurile luate în anul 1761, pentru reglementarea situaþiei bi-
sericii ortodoxe române, au adus numai o soluþionare parþialã a
problemei. Au încetat prigonirile uniaþiei, în schimb bisericile
credincioase legii strãmoºeºti au fost supuse unei ierarhii strãine,
în frunte cu mitropolia din Carloviþ,716 deci, fiii ei au rãmas ºi pe
mai departe fãrã drepturi, impilaþi ºi þinuþi în întuneric.

Pe lîngã acestea, în bisericile comune nu aveau posibilitatea
de a asculta sfintele slujbe în fiecare duminicã în limba lor ma-
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ternã.717 În asemenea împrejurãri, nu este de mirat dacã se cãuta
scãpare de sub acest jug. Aceasta s-a întîmplat abia în anul 1864,
cînd, datoritã înþelepciunii marelui mitropolit Andrei ªaguna, s-
a reînfiinþat vechea Mitropolie a Ardealului.718 Comunitãþile bi-
sericeºti române s-au despãrþit de cele sîrbe ºi, prin admirabila
organizaþie, numitã „Statutul organic” din 1868,719 s-a închegat
în-tr-o comunitate de simþire întregul popor ortodox român din
Transilvania ºi Ungaria de pe acele vremuri.720

Dupã reînfiinþarea Mitropoliei Ardealului, din cele 17 co-
munitãþi existente în acel timp, care azi fac parte din Vicariatul
Ortodox Român din Ungaria, nouã au aparþinut Episcopiei Ara-
dului,721 iar opt, Vicariatului din Oradea.

Dintre comunitãþile aparþinãtoare Episcopiei Aradului: Bãtania
ºi Cenadul Unguresc erau înglobate în Protopopiatul Aradului,
Bichiºul, Bichiºciaba (filia Ciorvaº); Chitighaz, Otlaca-Pustã,
(devenitã parohie matrã în anul 1913),722 Giula germanã ºi Giula
maghiarã în Protopopiatul Chiºinãului,723 iar dintre parohiile su-
puse Vicariatului Oradiei: Apateul, Darvaºul, Jaca, Peterdul,
Sãcalul ºi Vecherdul þineau de Protopopiatul Oradiei,724 ºi
Micherechiul ºi Crîstorul de cel din Tinca.725

Aceastã repartiþie s-a menþinut pînã în anul 1920, cînd s-a de-
limitat frontiera dintre Ungaria ºi România, creîndu-se astfel pen-
tru comunitãþile bisericeºti ortodoxe române, rãmase pe teritori-
ul Ungariei o situaþie cu totul nouã ºi grea, ºi o mulþime de pro-
bleme care aºteptau sã fie rezolvate pentru bunul mers al trebu-
rilor comunitãþilor în împrejurãri cu totul dificile.
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S-a arãtat mai sus cã, în urma trasãrii graniþei dintre Ungaria ºi
România, în 1920, nouã comunitãþi bisericeºti aparþinãtoare Epis-
copiei Aradului, a cãror numãr în anul 1934 – prin declararea de
parohii matre a filiilor Aletea ºi Ciorvaº – a crescut la unsprezece,
ºi opt parohii dependente de Vicariatul Oradiei, deci în total 19
comunitãþi bisericeºti ortodoxe române au rãmas pe teritoriul
Ungariei fãrã nici o organizaþie bisericeascã, care ar fi avut compe-
tenþa sã conducã destinele acestor enorii într-o perioadã cu to-
tul nefavorabilã ºi plinã de triste amintiri.

Situaþia s-a agravat ºi prin faptul cã, dupã terminarea primului
rãzboi mondial, majoritatea preoþilor ºi-au pãrãsit parohiile. Pen-
tru cele 17 comunitãþi ortodoxe române au rãmas doar 4 preoþi:
Ghenadie Gh. Bogoievici la Budapesta, Petru Biberia la Giula II,
Vasile Beleº la Chitighaz ºi Simion Cornea la Bãtania.

Ne putem imagina în ce stare deplorabilã au ajuns aceste co-
munitãþi rãmase fãrã pãstori sufleteºti ºi fãrã învãþãtori. Ce au
putut face, avînd cele mai bune intenþii, cei patru preoþi, care ºi
ei erau la o vîrstã destul de înaintatã. Abia dacã din cînd în cînd
s-au putut deplasa la aceste comunitãþi, pentru a satisface cele
mai necesare trebuinþe sufleteºti, ca sf. spovedanie ºi
împãrtãºanie, cu care ocazii se botezau ºi copiii. Înmormîntãrile
se sãvîrºeau, în cele mai multe cazuri, de cãtre cîntãreþi.

Administrarea afacerilor bisericeºti, epitropiºti, etc., în urma
necunoaºterii completã a Statutului organic ºi a regulamentelor în
vigoare, erau efectuate nereglementar, fapt, care de multe ori a
dus la neînþelegeri ºi nemulþumiri între credincioºi.726

Toate acestea au avut o urmare foarte dureroasã, aceea a pier-
derii unui numãr considerabil de suflete, „…care pãrãsindu-ºi
biserica strãbunã, s’au alipit de alta bisericã, care îi îndestula ce-
rinþele sufleteºti…”727

Neavînd aceste comunitãþi bisericeºti nici o legãturã cu epis-

STRÃDANII PENTRU ORGANIZAREA
PAROHIILOR ÎNTR-UN VICARIAT

ORTODOX ROMÂN
(1920–1945)
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copii lor legiuiþi, Consistoriul Ortodox Român din Oradea – pro-
babil din motive preventive – prin adresa nr. 1636/1920, l-a în-
credinþat pe protosinghelul Ghenadie Gh. Bogoievici, parohul
Budapestei, sã fie conducãtorul duhovnicesc al acestor parohii.728

Aceastã încredinþare a fost întãritã mai tîrziu ºi de Episcopia Ara-
dului.

În acelaºi timp, guvernul maghiar a creat un comisariat regal,
în frunte cu Iosif Siegescu, prelat greco-catolic, care sã conducã ºi
sã reprezinte interesele românilor din Ungaria.

Între cei doi conducãtori exista o colaborare prin faptul cã, în
toate problemele bisericeºti, protosinghelul Bogoievici prezenta
rapoarte comisarului ºi care – la rîndul sãu – a fost mijlocitor
cãtre autoritãþile guvernamentale.

Datoria acestora era apãrarea intereselor acelora, pentru care
au fost rînduiþi.

Activitatea lor însã a lãsat mult de dorit, stîrnind sentimente
de înstrãinare în rîndurile puþinilor preoþi ºi masele credincio-
ºilor, avînd drept rezultat cã, deja în anul 1923, s-au observat
miºcãri de nemulþumire din partea preoþilor, în frunte cu preotul
Simion Cornea din Bãtania, precum reiese dintr-o scrisoare a
acestuia, unde, între altele, scrie urmãtoarele: „…Prevãzînd cum
se vor dezvolta ºi la ce vom ajunge cu starea bisericei ºi a neamu-
lui românesc de azi – ieºit din organizarea bisericeascã – deja din
anul 1923 an început a face scrisori atît cãtrã Preacuvioºia Sa Pãr.
Protosincel, cît cãtrã Il. Sa Dl. comisar, de unde plânjerilor mele
puþinã atenþiune ii s’a dat…”.729

În aceastã situaþie a fost binevenitã scrisoarea particularã a
mitropolitului Nicolae Bãlan al Ardealului, trimisã în anul 1923
episcopului sîrb de Buda, Gheorghe Zubcovici, în care l-a rugat
pe acesta sã ia sub grija sa pãrinteascã – în cele dogmatice ºi
spirituale – parohiile ortodoxe din Ungaria, dar episcopul nu s-
a arãtat dispus a se amesteca în treburile românilor ortodocºi de
aici.730

A urmat o perioadã, în care s-au fãcut nenumãrate încercãri
spre  a  se  crea o autoritate bisericeascã, care sã fie capabilã a
instaura buna rînduialã ºi mai presus de toate sã fie – pe mãsura
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posibilitãþilor – un scut împotriva politicii negative care s-a apli-
cat faþã de românii ortodocºi din Ungaria. Aceasta s-a dezlãnþuit
odatã cu venirea lui Horthy Miklós la putere, în anul 1920, ºi va
continua sã se dezvolte mereu, cu perseverenþã, aproape trei de-
cenii.

Credem cã e locul potrivit ca sã apreciem de la distanþa anilor
care ne despart clarviziunea acelor preoþi care au recunoscut pe-
ricolul  ºi  au  adus  o  contribuþie  de  mare valoare în privinþa
pãstrãrii credinþei ºi a limbii strãmoºeºti. Ei ºi-au dat seama cã
parohiile singuratice, rãmase în voia sorþii nu vor putea rezista.
Singura nãdejde de scãpare a fost înfiinþarea unei organizaþii bi-
sericeºti care sã înglobeze toate comunitãþile bisericeºti ortodo-
xe române din Ungaria.

Adunarea din Bichiºciaba (1927)

Prima încercare de a se înfiinþa o organizaþie bisericeascã pen-
tru comunitãþile bisericeºti ortodoxe române din aceastã þarã a
fost Adunarea din Bichiºciaba, care a avut loc la data de 11 octom-
brie 1927.731

La aceastã adunare au luat parte, din cei cinci preoþi, care au
activat pe acele timpuri, doar patru. (Protosinghelul Ghenadie
Gh. Bogoievici din Budapesta a absentat, probabil, din cauza
diferendelor ce existau de mai mulþi ani între el ºi ceilalþi preoþi
în privinþa organizãrii bisericeºti, n. n.).

Pe lîngã cei patru preoþi au mai participat ºi 32 reprezentanþi
mireni ai comunitãþilor bisericeºti.732

În adunare, preotul Simion Cornea din Bãtania, referent în-
credinþat al ºedinþei, înainte de toate a arãtat situaþia grea în care
se gãsesc parohiile ortodoxe române din Ungaria. Pentru a se
pune capãt acestei stãri, se impunea sã se creeze o organizaþie
bisericeascã a acestor parohii. Menirea acestei adunãri a fost întoc-
mirea planului de organizare.733

Adunarea a hotãrît urmãtoarele: „Sã se înfiinþeze un proto-popiat
– ca organ executiv – cu sediul în oraºul Giula, iar ca organ deliberativ
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ºi de control un consistoriu, cu sediul în oraºul Bichiºciaba. Acest
plan sã fie înaintat guvernului spre aproba-re”.734

Tot atunci s-a ales ºi o comisie care avea îndatorirea ca, pînã la
sosirea aprobãrii celor proiectate, sã pregãteascã toate cele trebu-
incioase în vederea aplicãrii celor hotãrîte.735

Hotãrîrile de mai sus au fost înaintate Ministerului Cultelor ºi
au fost comunicate concomitent ºi comisarului regesc.736

Comisia pregãtitoare numaidecît a început a face demersurile
ca toate cele încredinþate sã fie rînduite pînã la obþinerea mult
aºteptatei încuviinþãri care întîrzia ºi, în urma acestui fapt, preo-
þii care purtau pe suflet soarta comunitãþilor au devenit tot mai
îngrijoraþi. Aceasta rezultã dintr-o scrisoare a preotului Cornea
din 29 martie 1928, în care citim urmãtoarele: „…Comisia a re-
dactat ºi înaintat rugarea în acest înþeles la guvern… pînã azi nu
ne-a venit nici un rãspuns. Acum simþim ºi mai tare cît de bolna-
vã este biserica noastrã fãrã de acele organe. Acum nu mai putem
aºtepta zeci ºi sute de ani ca mai nainte, – cum ne spune istoria
bisericeascã –, ci dacã organizarea multã vreme se mai amînã,
bolnavul devine muribund, cãruia foarte puþin îi lipseºte pînã la
moarte. Onorata Comisie aleasã în Ciaba, pe lîngã îndatoririle
sale organizatoare, ar fi bine sã afle modalitatea spre a-ºi estinde
activitatea  nu  numai  pentru organizare, – stînd cu mânile în-
cruciºate –, uitându-ne cum se ruineazã unele comuni atât în
cele materiale, cît ºi în cele spirituale…”737

Adunarea din Bichiºciaba (1929)

Dupã doi ani de aºteptare zadarnicã, preoþii, numãrul cãrora
într-un timp s-a ridicat la 10, au hotãrît convocarea unei ºedinþe a
colegiului preoþilor ortodocºi români din Ungaria.

ªedinþa a avut loc la data de 29 iulie 1929 în oraºul Bichiº-
ciaba.

La aceastã ºedinþã a colegiului preoþesc, prezidatã de cãtre pre-
otul Simion Cornea, au luat parte opt preoþi, aducînd
urmãtoarele hotãrîri:

„1. În baza paragrafului 29 alin. 17 din Statutul organic este
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numit administrator protoprezbiteral Simon Cornea paroh în
Battonya.

2. Preoþii vor alege prin sinodul parohial în comunele lor, pre-
cum ºi în comunele vacante, cîte un membru în sinodul
p(rotopo)pesc…

3. Protocolul sinodului sã-l înainteze administratorului po-
pesc, pînã în 2 septembrie a.c., ca în 5 septembrie a.c., sã se poatã
întruni membrii viitorului sinod p(rotopo)pesc pentru consti-
tuire…

Sediul oficiului administratorului p(rotopo)pesc va fi în
Battonya, iar ºedinþa urmãtoare se va þinea în Békéscsaba…”.738

Precum rezultã din cele de mai sus, proxima ºedinþã a sino-
dului protopopesc a fost proiectatã pe data de 5 septembrie 1929,
dar aceastã ºedinþã, din motive necunoscute (probabil, autoritã-
þile competente nu ºi-au dat consimþãmîntul n.n.) nu s-a putut
þine.

În aceastã situaþie nu s-a putut face altceva, decît sã se înainte-
ze ministerului hotãrîrea colegiului preoþesc din 29 iulie 1929,
semnatã de toþi cei opt preoþi, care au participat la aceastã ºedin-
þã, solicitîndu-se din nou aprobarea celor hotãrîte.739

De data aceasta, Ministerul Cultelor a rãspuns prin pretura
din Bãtania, care, prin adresa nr. 169/1930, a comunicat cã cele
solicitate de cei opt preoþi nu se pot aproba, pe motivul cã Con-
sistoriul Ortodox Român din Oradea, prin adresa nr. 1636/1920,
l-a însãrcinat pe protosinghelul Ghenadie Bogoievici – pînã la
noi dispoziþii – cu conducerea treburilor bisericeºti ale
ortodocºilor români di Ungaria.740

Cele comunicate de cãtre minister au fost numai un pretext în
privinþa neîndeplinirii celor solicitate, deoarece, pe acele vremuri,
deja s-a pus – din partea guvernului horthyst – problema înfiin-
þãrii unei episcopii ortodoxe maghiare,741 cãreia sã-i fie supuºi
toþi ortodocºii de orice naþionalitate din Ungaria.

Intenþia guvernului a fost subliniatã ºi evidenþiatã prin faptul
cã un cunoscut profesor grec de la Facultatea de Teologie din
Atena, Hristu Andrutsos, în anul 1929, a dat un interviu în Un-
garia,742 sfãtuind pe unguri sã înfiinþeze aceastã episcopie, sã in-
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troducã în cult limba maghiarã, sã numeascã preoþi maghiari ºi
sã supunã acestei episcopii pe toþi ortodocºii din Ungaria. El por-
neºte de la ideea cã acest lucru va fi aprobat de Patriarhia Ecume-
nicã, deoarece e dreptul ei canonic sã se ocupe de orice diasporã
ortodoxã, sã sancþioneze astfel de apariþii ºi sã le ia sub jurisdic-
þia sa.743

Cele declarate de cãtre profesorul Andrutsos au fost bineve-
nite pentru planurile guvernului horthyst, dar au fost lipsite de
orice temei canonic, deoarece – precum aratã mai tîrziu locþii-torul
de patriarh, Iosif al bisericii sîrbe, „…Ungaria nu este un teritoriu
misionar (s.n.), unde sã se poatã amesteca Patriarhia Ecumenicã,
pentru cã nimeni n-a urmãrit sã-i treacã pe unguri la ortodoxie ºi
sã le facã vreo episcopie, ci pe teritoriul maghiar existã regiuni
ortodoxe organizate canonic – legal, bine definite ºi împãrþite
între Biserica Ortodoxã Sîrbã ºi sora sa, Biserica Ortodoxã
Românã, ceea ce e cu totul altceva…, fãrã consim-þãmîntul ºi
binecuvîntarea acestor douã biserici (românã ºi sîrbã), nu poate
nici statul respectiv (maghiar), nici chiar oricare altã bisericã
naþionalã ortodoxã sã întreprindã nimic, sau sã hotãrascã ceva
legal, cînd este vorba de biserica ortodoxã de pe teritoriul
Regatului Ungariei”.744

Luînd cunoºtinþã de intenþia guvernului horthyst, Patriarhia
Românã n-a întîrziat a-l informa despre toate acestea pe patriar-
hul ecumenic Fotios, solicitîndu-l sã nu accepte ideea de a numi
exarh pentru Ungaria, dorinþã care a fost ascultatã de cãtre Patri-
arhia Ecumenicã.745

Urma sã fie convinsã Patriarhia Ecumenicã sã nu aprobe nici
Episcopia Ortodoxã Maghiarã, autonomã sau dependentã de
Constantinopol, pentru care s-au gãsit ºi candidaþi în frunte cu
preotul maghiar Németh István din Szentes, fost romano-catolic,
fost cãsãtorit, fost caterisit.746

La data de 27 iunie 1930, patriarhul ecumenic Fotios aratã
printr-o lungã scrisoare cã „…deºi dupã canoane ar avea dreptul
sã se amestece în Ungaria, se abþine de la aceasta din considera-
þie faþã de Patriarhia Românã, dar sugereazã cã românii din Un-
garia ar fi mai bine apãraþi dacã s-ar supune jurisdicþiei exarhului
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Patriarhiei Ecumenice pentru Europa Centralã.747 Patriarhul Miron
al României noteazã, pe marginea acestei scrisori: „Noi n-am cerut
protecþia Constantinopolului asupra românilor ortodocºi din Un-
garia. Am cerut numai sã nu aprobe episcopia ortodoxã maghiarã
în Ungaria ºi sã nu sfinþeascã arhiereu pe dr. Németh din Unga-
ria, care a mers la Constantinopol.”748

Trebuie sã menþionãm cã, cu toate cã îºi aroga drepturi con-
testate în general, Patriarhia de la Constantinopol a procedat
conform celor solicitate de cãtre Patriarhia Românã.749

Adunarea din Chitighaz (1932)

S-ar putea crede cã, în urma înþelegerii dintre Patriarhia Ecu-
menicã ºi cea Românã, au fost înlãturate toate inconvenientele
care periclitau ºi îngreunau viaþa românilor ortodocºi din Unga-
ria. Dar aceasta era doar o aparenþã, deoarece în acele vremuri în
Ungaria domnea o atmosferã nefavorabilã.750 Cunoaºterea aces-
tei situaþii i-a determinat pe preoþii români din Ungaria ca, din
motive preventive, sã reia problema organizãrii bisericii din aceastã
þarã, pentru ca Biserica Ortodoxã Românã sã fie scut împotriva
curentului care era în toi. Din aceste considerente a fost convo-
catã o nouã adunare în comuna Chitighaz.

Adunarea protoprezbiteralã din Chitighaz a avut loc la data
29 februarie 1932.751 Aici s-a declarat „înfiinþarea Protopopiatului
Ortodox Român din Ungaria”. Cu conducerea afacerilor acestui
organ a fost încredinþat – cu vot unanim – tot preotul Simion
Cornea.752 S-a cerut din nou aprobarea, dar fãrã rezultat.

Înfiinþarea celor 4 protopopiate în anul 1934

Încetarea din viaþã, în anul 1932, a preotului neostenit Simion
Cornea ºi nu peste mult timp, tot în acel an, al protosinghelului
Ghenadie Gh. Bogoievici, a adus o nouã întorsãturã în viaþa bi-
sericeascã de aici: se simþea din ce în ce mai mult efectul dãunãtor
al dezorganizãrii în atmosfera apãsãtoare de atunci.
Protosinghelul Bogoievici, care, în urma încredinþãrii primite încã
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în anul 1920 din partea Consistoriului din Oradea, întãritã ºi de
Episcopia Aradului, se considera conducãtorul bisericesc al
românilor ortodocºi din Ungaria, dar se abþinea de toate încer-
cãrile de organizare.

Dupã moartea lui a învins, în rîndurile preoþilor, ideea unitã-
þii de vederi, creîndu-se astfel un climat prielnic pentru unirea
tuturor forþelor în scopul soluþionãrii problemei organizãrii, pen-
tru care s-a depus ºi pînã acum atîta efort, dar fãrã rezultat.

În asemenea împrejurãri, s-a reluat vechea, dar mereu actuala
problemã a organizãrii, care se impunea ca un imperativ catego-
ric.

În acest scop s-a întrunit la data de 24 iunie 1934, în oraºul
Giula, Sinodul protoprezbiteral al românilor ortodocºi din Un-
garia, pentru: „Alegerea protoprezbiterului românilor ortodocºi din
Ungaria”.753

ªedinþa, la care au participat 9 preoþi ºi 31 deputaþi mireni, a
fost prezidatã de cãtre preotul Petru Mândruþãu din Giula II,
care anunþã cã pentru aceastã demnitate s-au prezentat doi
recurenþi, anume: preoþii Dimitrie Sabãu din Giula I, ºi Ioan Ola
din Micherechi, dintre care preotul Ioan Ola a obþinut 24, iar
Dimitrie Sabãu 13 voturi. Pe baza voturilor date, pentru funcþia
de protoprezbiter a fost ales Ioan Ola din Micherechi.754

În aceeaºi ºedinþã a „Sinodului protopopesc”, transformat în
„Congres Naþional al Ortodocºilor Români din Ungaria”,755 s-a arãtat,
„…cã românii ortodocºi din Ungaria nu se pot mulþumi cu un
protoprezbiter deja ales, ci pentru ca Biserica Ortodoxã Românã
din Ungaria sã se poatã prezenta cu toatã demnitatea în mod
impunãtor, ca sã-ºi poatã apãra ºi cîºtiga toate drepturile garantate
prin legile statului, ca sã poatã milita cu succes pentru drepturile
ei…, este absolut necesar a ne organiza într-o eparhie
independentã… în frunte cu un sinod ºi consistoriu eparhial.
Pentru a ne putea organiza într-o eparhie, trebuie înainte
organizate toate parohiile ortodoxe române din Ungaria în cel
puþin 4 tracte protoprezbiterale…”756 Congresul a primit cu
bucurie ºi a aprobat acest plan de organizare ºi decreteazã
înfiinþarea, pe lîngã cel din Giula, a urmãtoarelor trei tracte
protoprezbiterale: Chitighaz, Micherechi ºi Budapesta.757
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Protopopiatele au intrat în funcþie. Despre aceasta a fost in-
format ºi guvernul, care, în mod tacit, a luat la cunoºtinþã existenþa
lor.

Trebuia sã urmeze aplicarea hotãrîrii Congresului Naþional
Bisericesc din 24 iunie 1934, privind înfiinþarea consistoriului.
În acest scop, a fost convocatã ºedinþa Colegiului protopopesc,
þinutã la Giula, la 15 mai 1936, la care s-a hotãrît convocarea
Sinodului eparhial pe data de 20 august 1936, pentru înfiinþarea
Consistoriului Eparhial.758

Sinodul proiectat nu s-a putut întruni, deoarece guvernul
horthyst, tocmai în acele vremuri a intervenit din nou la Con-
stantinopol în vederea înfiinþãrii de data aceasta a unei mitropolii
cu douã episcopii sufragene. Dupã acest plan s-ar fi organizat de
cãtre Patriarhia Ecumenicã trei episcopii în Ungaria: una pentru
români, alta pentru sîrbi ºi un mitropolit pentru greci, cu sediul
la Budapesta. Primii doi vor fi aleºi de comunitãþile lor, iar mi-
tropolitul va fi numit de Constantinopol. Ei ar alcãtui un sinod
cu drepturi limitate, supus canoniceºte Patriarhiei din Constan-
tinopol.759

Patriarhul Veniamin I, presat de evenimentele ºi de insiten-
þele horthyste, trimite, în 1936, o delegaþie la Bucureºti ca sã pre-
zinte planul ºi sã discute problema. Tratativele au avut loc între
19–20 aprilie 1936, „în conferinþa mixtã greco-românã” (denu-
mirea e inexactã, deoarece mitropoliþii erau greci, dar nu repre-
zentau Grecia, ci Patriarhia Ecumenicã).760

Planul adus de reprezentanþii Patriarhiei Ecumenice a fost co-
rectat de delegaþii români, în sensul cã grecii din Ungaria cu ºase
parohii ºi douã filii sã se poatã organiza într-un episcopat cu
reºedinþa la Budapesta ºi cu dependenþã canonicã de Constanti-
nopol, românii sã aibã un episcop la Giula, care se va conduce
dupã Statutul organic ºi sîrbii sã-l aibã pe al lor. Cel mai vechi în
funcþiune din cei trei va deveni, prin rotaþie, preºedinte al Sino-
dului episcopesc, cu titlul de „mitropolit al creºtinilor ortodocºi din
Ungaria” (s.n.), dependent canoniceºte de Constantinopol. Dacã
acest sinod n-ar lua fiinþã, fiecare episcop va depinde de biserica
lui mamã.761
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Cu acest rezultat au plecat cei doi delegaþi de la Bucureºti, dar
de fãcut, de data aceasta, nu s-a fãcut nimic.

Mãsuri noi luate de cãtre guvernul horthyst
împotriva Bisericii Ortodoxe Române

Ceea ce nu s-a putut realiza în anul 1936 s-a înfãptuit cu cîþiva
ani mai tîrziu, dar altcum ºi prin alte mijloace.

Pe la sfîrºitul anului 1939 ºi în continuare, în anul 1940, s-a
pornit din partea guvernului de atunci o acþiune puternicã de
maghiarizare.762 Era prevãzutã ataºarea Ardealului de Nord Un-
gariei. Pentru a-i preveni pe ierarhii români de pe acel teritoriu sã
poatã primi sub oblãduirea lor pãrinteascã comunitãþile biseri-
ceºti ortodoxe române din Ungaria, guvernul horthyst, prin toate
mijloacele aplicate falã de preoþii ºi conducãtorii mireni ai paro-
hiilor, a încorporat aceste parohii în organizaþia bisericeascã ma-
ghiarã, înfiinþatã la repezealã printr-un decret special, cu motiva-
þia cã aceste parohii nu au organizaþie bisericeascã supremã.763

În toamna anului 1940, dupã ce ºapte preoþi ºi mai mulþi cre-
dincioºi din diferite parohii au fost internaþi în lagãre de concen-
trare, oamenii guvernului s-au nãpustit asupra preoþilor de curînd
eliberaþi, silindu-i ca, împreunã cu rutenii – trataþi în mod simi-
lar – sã adere la Biserica Ortodoxã Maghiarã.

Iatã cum descrie aceastã încorporare actualul administrator al
Bisericii Ortodoxe Maghiare, Dr. Berki Feriz: „…Este fapt regreta-
bil cã acestei aderãri pretutindeni i-au premers unele presiuni,
care au fost aplicate în parte faþã de preoþi, în parte faþã de
conducãtorii lumeºti ai comunitãþilor bisericeºti. Conducãtorii
acþiunii pe lîngã aceasta, au depãºit þinta atunci, cînd au silit ºi
acele parohii în care majoritatea zdrobitoare a credincioºilor, even-
tual întreaga comunitate bisericeascã, fãrã îndoialã erau de naþi-
onalitate, limbã ºi sentimente româneºti sã se declare a fi cu ca-
racter maghiar. Astfel nu este de mirat dacã, deja în anul 1943, a
început un proces de revenire la Biserica Românã, avînd drept
rezultat ca toate parohiile de origine românã, care cu cîþiva ani în
urmã – sub diferite presiuni – s-au declarat a fi maghiare, pînã în
anul 1946, din nou sã devinã române…”.764 În urma unor ase-
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menea împrejurãri ºi antecedente au fost trecute – cu excepþia
Bãtaniei cu preotul Ioan Magdu, Cenadul-Unguresc cu preotul
Mladen Luþai ºi Budapesta cu preotul Toma Ungureanu – comu-
nitãþile bisericeºti ortodoxe române la viitoarea organizaþie bise-
riceascã, lipsitã de orice temei canonic.

Înfiinþarea Bisericii Ortodoxe Maghiare,
în care au fost înglobate, în anul 1941,

ºi parohiile ortodoxe române din Ungaria

Precum s-a prezentat în cele de mai sus, guvernul horthyst nu
s-a dat în lãturi de nici un mijloc care a servit realizãrii scopului
urmãrit de mai multã vreme.

Cînd, în anul 1939, Regiunea Subcarpaticã a fost ataºatã Un-
gariei, un numãr considerabil de comunitãþi ortodoxe rutene,
asupra cãrora Biserica Ortodoxã Sîrbã, încã din anul 1920, a avut
o influenþã puternicã, au ajuns sub stãpînire maghiarã. Guvernul
maghiar, fireºte, nu s-a bucurat de aceastã influenþã, cu atît mai
mult, cu cît Sinodul de la Belgrad tocmai în acel an l-a trimis pe
noul episcop de Muncaci, în persoana lui Vladimir Raici, a cãrui
numire nu s-a luat la cunoºtinþã din partea guvernului maghiar,765

care s-ar fi bucurat mai mult de jurisdicþia Constantinopolului,
atît  în  Ucraina  Subcarpaticã,  cît ºi în Ungaria. Din acest motiv
s-au cãutat legãturi cu arhiepiscopul Savatie, hirotonisit în anul
1921 de cãtre Patriarhia Ecumenicã pentru Praga ºi toatã Cehos-
lovacia.766

Dat fiind cã o bunã parte din teritoriul de sub jurisdicþia lui
Savatie a fost ataºatã Ungariei, guvernul maghiar s-a ocupat de
planul ca sã transpunã reºedinþa arhiepiscopului Savatie la Bu-
dapesta,  cu  scopul  ca, prin  aceasta, sã fie trecute, pe lîngã
partea ce-i aparþinea, ºi comunitãþile ortodoxe maghiare767 (între
care au fost socotite ºi parohiile ortodoxe române n.n.).

Dupã mai multe tratative premergãtoare, arhiepiscopul Savatie
a întreprins o cãlãtorie în Ungaria, vizitînd Budapesta ºi Regiu-
nea Subcarpaticã, cu care prilej a hirotonisit preoþi pentru bise-
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rici ortodoxe maghiare, provocînd astfel protestul just al episco-
pului sîrb de Buda, Gheorghe Zubcovici, care a motivat clar cã
Savatie – cu excepþia Regiunii Subcarpatice – nu a avut jurisdicþie
pe teritoriul Ungariei.

Savatie, înainte de a pleca din Ungaria, la cererea guvernului
maghiar, l-a numit vicar arhiepiscopal pe protoprezbiterul emi-
grant rus dr. Mihai Popoff769 ºi l-a încredinþat cu organizarea bi-
sericii ortodoxe rutene ºi maghiare.770

Fiind „pregãtite toate”, a urmat înfiinþarea propriuzisã a Bise-
ricii Ortodoxe Maghiare, înfãptuitã prin decretul lui Horthy, pu-
blicat la data de 12 aprilie 1942.

Tot atunci s-a comunicat ca în fruntea acestei organizaþii a fost
numit, în calitate de vicar arhiepiscopal, dr. Mihail Popoff.771

Precum reiese din decret, nu numai cã s-a împlinit planul,
pentru care s-au fãcut atîtea încercãri, dar s-a gãsit ºi persoana
„potrivitã”, un preot caterisit,772 care urma sã fie hirotonisit
episcop ºi sã fie conducãtorul noii organizaþii.773

În decretul guvernatorului se menþioneazã cã numirea lui
Popoff s-a fãcut în vederea organizãrii provizorii a parohiilor
ortodoxe din Ungaria. În ceea ce priveºte reglementarea definitivã,
erau mai multe planuri, dar rolul decisiv i-ar fi revenit Patriarhiei
Ecumenice din Constantinopol, însã, în urma situaþiei politice,
devenitã tot mai complicatã ºi nesigurã în timpul celui de-al doilea
rãzboi mondial, s-au zãdãrnicit toate încercãrile guvernului de a
putea realiza reglementarea definitivã proiectatã.774

Între timp au apãrut ºi alþi factori care au îngreunat ºi compli-
cat ºi mai mult rezolvarea problemei. Bisericile autocefale intere-
sate (Patriarhia Românã ºi Sîrbã, n.n.) au protestat împotriva
înfiinþãrii acestei organizaþii. Nici în noua formulã organizatori-
cã nu s-a putut consolida situaþia, deoarece Biserica Rutenã, care
constituia majoritatea viitoarei organizaþii ºi în care nici însuºi
arhiepiscopul Savatie nu avea o autoritate solidã, a luat la cu-
noºtinþã numirea lui Popoff cu ezitare ºi numai temporar.

Dintre parohiile întemeiate de greci ºi macedo-valahi, singu-
ra cea din Hódmezõvásárhely s-a arãtat dispusã a recunoaºte ju-
risdicþia administratorului.
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Parohiile româneºti au luat la cunoºtinþã în aparenþã numirea
lui Popoff, dar abia au aºteptat clipa potrivitã sã iasã din aceastã
organizaþie.775

Din cele de mai sus se poate vedea cît de solidã a fost „teme-
lia” pe care s-a aºezat „piedestalul” lui Popoff, care s-a putut
sprijini doar pe cele trei parohii propriu-zise maghiare din Buda-
pesta,776 Szeged777 ºi Nyíregyháza,778 care au primit fãrã rezervã ºi
ezitare jurisdicþia lui Popoff.779

În asemenea împrejurãri ºi-a început Popoff „activitatea” care
se complica tot mai mult. Înainte de toate prin faptul cã germanii,
dupã ce au ocupat Cehoslovacia, l-au ridicat ºi internat pe arhie-
piscopul Savatie,780 pierzîndu-se astfel nu numai posibilitatea
împlinirii celor proiectate, dar ºi autoritatea de care administra-
torul depindea.

S-a pus problema cãutãrii ºi gãsirii unei alte autoritãþi bise-
riceºti superioare, respectiv persoane, cu care s-ar fi putut împlini
cele plãnuite.

Astfel se ajunge în legãturã mai repede cu arhiepiscopul
Germogen al Zagrebului, iar mai tîrziu cu Serafim al Berlinu-lui,781

care au fost solicitaþi sã primeascã sub oblãduirea lor noua
organizaþie ºi sã hirotoniseascã preoþi pentru „comunitãþile ma-
ghiare”. Partea a doua a cererii a fost îndeplinitã, hirotonisind
preoþi, dar de primirea sub jurisdicþia lor a noii organizaþii ambii
s-au abþinut, deoarece nici situaþia lor de drept canonic nu era
clarã ºi sigurã.782

Lipsa unei autoritãþi bisericeºti superioare sigure ºi canonice a
subminat poziþia ºi de altfel nestabilã a lui Popoff. Între timp a
ieºit la ivealã cã, încã în martie 1941, deci înainte de a fi numit
administrator, a fost caterisit de cãtre Sinodul Rus din Carloviþ,
reduncîndu-l la starea de laic.783

Guvernul de pe acele vremuri a înþeles cã îi va fi greu sã mane-
vreze cu un Popoff caterisit. Se impunea cãutarea urgentã a unui
succesor. S-a ºi gãsit un candidat, cu numele de Arnáczki József,
funcþionar la fabrica de ulei din Cluj, care ar fi absolvit teologia
la Atena,784 dar – din  motive  necunoscute – cu  persoana  lui
nu s-a putut opera.
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În anul 1943 se gãseºte un alt candidat în persoana lui
Szuntinger Ödön, fost catolic, negustor de lemne, cu ºase clase
primare, care mai tîrziu îºi schimbã numele în „Péterfalvi” ºi,
cãlugãrindu-se, ºi-a luat numele de János. S-a gãsit ºi episcopul
care sã-l hirotoniseascã în persoana lui Serafim Lade al Berlinu-
lui,785 dar în urma demascãrii lipsei de calificare, episcopul n-a
mai vrut sã-l hirotoniseascã.

Între timp s-au fãcut din partea guvernului horthyst noi in-
tervenþii pentru hirotonisirea lui Popoff la Sofia, dar fãrã rezultat,
deoarece acolo Popoff era cunoscut ca avînd o moralitate du-
bioasã.786

A urmat o nouã încercare la începutul anului 1944. De data
aceasta, cu arhimandritul Ilarion Basdekas, parohul bisericii gre-
ceºti din Budapesta. Demascat ca diversionist, nici el n-a avut
mai mult succes decît predecesorii sãi, Popoff ºi ceilalþi.787

Între timp, organele guvernamentale, vãzînd cã Popoff nu e
agreat de nimeni, l-au abandonat definitiv.788

Totuºi, pentru a se salva noua organizaþie, guvernul horthyst
numeºte, la 5 februarie 1945 – de data aceasta, doi substituiþi –
administratori ai Bisericii Ortodoxe Maghiare, în persoana lui
Szabó László-Teofán din Bergegarde pentru comunitãþile rute-
ne, iar pentru cele din judeþele Bichiº ºi Bihor pe românul Ioan
Ola din Micherechi.789 Acesta din urmã a fost caterisit de cãtre
Nicolae Popovici, episcopul din Oradea, în februarie 1944,790

caterisire care a fost ridicatã în anul 1950 de cãtre episcopul An-
drei Magieru, locþiitor al episcopului din Oradea.791

Numirea celor doi substituiþi de administratori a fost comu-
nicatã în Monitorul Oficial,792 menþionîndu-se cã numirea s-a fã-
cut în temeiul art. 20. din Declaratorium Illyricum, deºi acest rescript
s-a aplicat Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania ºi Ungaria
numai pînã în 1868.793

Nãdejdile legate de numirea celor doi substituiþi de admi-
nistratori nu au adus roade, deoarece procesul de dezmembrare
pornit nu s-a mai putut opri.

Credem cã nu ar fi completã prezentarea acestui capitol dacã
nu s-ar face amintire ºi de înfiinþarea Facultãþii de Teologie Orto-



249

doxã Maghiarã. Ea a fost înfiinþatã în anul 1942, cu sediul la
Budapesta, avînd menirea de a pregãti viitorul cler pentru biseri-
ca maghiarã. Activitatea acestei instituþii a fost de scurtã duratã,
deoarece, în urma situaþiei politice, în toamna anului 1944 ºi-a
închis porþile pentru totdeauna.794

Procesul de ieºire a comunitãþilor româneºti
din aceastã organizaþie

În capitolele precedente s-au arãtat împrejurãrile ºi mãsurile
prin care au fost constrînse comunitãþile bisericeºti ortodoxe din
Ungaria sã adere la Biserica Ortodoxã Maghiarã ºi sã recunoascã
jurisdicþia lui Mihail Popoff, numit de cãtre regent.

Atît aderarea parohiilor ortodoxe române, cît ºi luarea la cu-
noºtinþã a numirii administratorului Popoff, s-a fãcut numai în
aparenþã, pentru cã abia se aºtepta momentul potrivit de a ieºi
din aceastã organizaþie.

Prima încercare de ieºire s-a fãcut deja la douã luni de la în-
fiinþarea noii organizaþii. Cîþiva preoþi au gãsit calea de a lua con-
tact cu episcopul Andrei Magieru al Aradului, informîndu-l de-
spre cele întîmplate, rugîndu-l totodatã sã intervinã la episcopul
Nicolae Colan al Clujului, în vederea primirii parohiilor ortodo-
xe române din Ungaria sub oblãduirea sa pãrinteascã.

La sfatul episcopului Andrei, o delegaþie de trei preoþi, în frunte
cu fostul vicar episcopal al Eparhiei Ortodoxe Române din Un-
garia, dr. Petru Mândruþãu, s-a ºi prezentat la episcopul Colan,
solicitîndu-l sã primeascã sub jurisdicþie aceste comunitãþi. Epis-
copul Nicolae a încuviinþat cererea, fãcînd cunoscutã aceasta tu-
turor parohiilor interesate la data 12 iunie 1941, în care – printre
altele – citim urmãtoarele: „…Vã aducem la cunoºtinþã cã Prea
Sfinþitul Episcop al Aradului Dr. Andrei Magieru, prin adresa
nr.2676/1941, cu considerare la faptul cã nu avea cu Cucerniciile
Voastre ºi cu parohiile ce le conduceþi comunicaþia cuvenitã, m-a
remarcat sã mã îngrijesc ºi de parohiile sale rãmase în Ungaria
din eparhia Sa. Cînd vã duc acest fapt la cunoºtinþã, vã invitãm
ca în viitor în orice cauzã canonicã sã Vã adresaþi Nouã  pentru  a
decide  în  sfera  jurisdicþiunii  pe care am pre-luat-o…”.795
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Era sã fie o reînviorare pentru enoriile ortodoxe române inte-
resate buna intenþie a episcopului Colan, dar ea a fost efemerã,
din cauza vigilenþei guvernului din Budapesta, care numaidecît
l-a „îndrumat” – prin prefectura judeþeanã a Clujului – pe epis-
copul Colan sã-ºi retragã de îndatã dispoziþia de mai sus. Aºa s-
a putut întîmpla cã, abia la douã sãptãmîni, episcopul Nicolae a
fost nevoit sã trimitã, la data de 26 iunie 1941, o nouã circularã
parohiilor în cauzã, cu urmãtorul text: „…Referindu-ne la adresa
noastrã nr. 2047 din 12 iunie a.c., prin care v-am adus la cunoº-
tinþã dorinþa P.S. Sale Dr. Andrei Magieru de a vã încredinþa pãs-
toririi noastre canonice, Vã încunoºtinþãm cã Ex. Sa Dl. Ministru
de Culte al Ungariei n-a consimþit la aceastã încredinþare ºi astfel
revocãm dispoziþia noastrã nr. 2047/1941, rãmînînd D-voastrã
mai departe în vechea orînduire canonicã…”.796

În asemenea împrejurãri nu s-a mai putut face nimic, dar se
aºtepta timpul potrivit pentru a se rîndui lucrurile. Primul, dar ºi
cel mai îndrãzneþ pas l-au fãcut vrednicii preoþi Dumitru Sabãu
ºi Gheorghe Negru, împreunã cu credincioºii de la parohia Giula
I, care, dupã trei ani, au hotãrît, în ºedinþa Sinodului parohial,
þinutã la data de 17 ianuarie 1943, ieºirea din organizaþia Biseri-
cii Ortodoxe Maghiare, motivînd cã: „…Toate hotãrîrile aduse
de cãtre Sinodul parohial în ºedinþa extraordinarã de la 6 oc-
tombrie 1940, sînt nule din urmãtoarele motive:

1. Parohia prin hotãrîrile organelor sale ca atare este incom-
petentã a ieºi de sub jurisdicþia episcopului sãu legal ºi a se ataºa
altei organizaþii bisericeºti, fãrã ºtirea ºi consimþãmîntul episco-
pului sãu legiuit.

2. Hotãrîrea adusã în mod incompetent este ilegalã ºi nevali-
dã, atît din punct de vedere administrativ bisericesc, cît ºi din cel
al dreptului canonic, ºi nici Sinodul parohial nici preoþimea nu
poate consimþi la hotãrîrile mai sus amintite, prin care s-ar putea
face vinovate de cãlcarea legilor bisericeºti, a sfintelor canoane ºi
aºezãmintelor bisericeºti … Sinodul parohial hotãrãºte cã deci-
ziile aduse în ºedinþa extraordinarã din 6 octombrie 1940… se
nimicesc ºi parohia noastrã rãmîne în vechea sa orînduire cano-
nicã…”.797
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Acest pas a servit drept exemplu ºi celorlalte parohii, urmînd
ca, încã în acel an, sã procedeze la fel ºi parohiile din Giula II,
unde era preot Dr. Petru Mândruþãu ºi cea din Bichiº, condusã
de preotul ªtefan Cordoº.

Hotãrîrile adaptate ale sinoadelor parohiale au fost comuni-
cate Ministerului Cultelor din Budapesta ºi lui Mihail Popoff,
care au hotãrît sã respingã aceste hotãrîri, pe motiv cã repartizarea
parohiilor sub noua jurisdicþie s-a fãcut din ordinul guvernato-
rului. Respingerea a rãmas însã fãrã efect.798

În asemenea împrejurãri de grele încercãri, prin terminarea celui
de-al doilea rãzboi mondial, s-a încheiat o epocã plinã de atîtea
amãrãciuni, deschizîndu-se totodatã posibilitatea organizãrii co-
munitãþilor bisericeºti ortodoxe române din Ungaria, proiectatã
încã în anul 1934.
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Schimbãrile politice radicale, survenite dupã eliberarea Unga-
riei în anul 1945, s-a resimþit ºi în viaþa Bisericii Ortodoxe Româ-
ne din aceastã tarã.

Organizaþia „Bisericii Ortodoxe Maghiare”, înfiinþatã prin de-
cretul guvernatorului Horthy ºi lipsitã de orice temei canonic, –
deoarece nu avea o autoritate superioarã canonicã –, deja pe la
sfîrºitul celui de-al doilea rãzboi mondial exista numai nominal,
descompunîndu-se, ca apoi sã înceteze cu totul sã mai funcþio-
neze. La aceasta au contribuit în mare mãsurã parohiile ortodoxe
române, care, una dupã alta, au rupt legãturile cu aceastã organi-
zaþie799 ºi, pînã în anul 1946, toate au revenit la biserica strãmo-
ºeascã.

În felul acesta, a sosit vremea ca, dupã douã decenii ºi jumãta-
te de grele încercãri, sã se aducã la îndeplinire planul de organi-
zare a unui for bisericesc superior pentru românii ortodocºi din
Ungaria.

În vederea realizãrii acestui deziderat, s-a luat contact direct
cu regretatul episcop al Aradului, Dr. Andrei Magieru, animat spri-
jinitor al cauzei ortodoxiei româneºti din Ungaria. Se poate spu-
ne pe drept cuvînt cã numitul ierarh a fost, de la început, susþi-
nãtorul ideii de a se înfiinþa aici, în Ungaria, o eparhie, în frunte
cu un consistoriu.

Toate instrucþiunile trebuitoare privind lucrãrile premergãtoa-
re înfiinþãrii acestui for bisericesc au pornit de la acest luminat
episcop.

Pe temeiul planului organizãrii ºi conform directivelor aduse
în ºedinþa Comisiei de iniþiativã din 15 ianuarie 1946, încuvi-inþate
în prealabil de cãtre episcopul Andrei, s-a procedat la alegerea
deputaþilor pentru Congresul Naþional-Bisericesc al Românilor
Ortodocºi din Ungaria, organ care avea competenþã sã hotãrascã
înfiinþarea Consistoriului Eparhial.

ÎNFIINÞAREA EPARHIEI ORTODOXE
ROMÂNE DIN UNGARIA,

ÎN ANUL 1946
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Împlinindu-se toate cele indicate, la raportul Comisiei de ini-
þiativã, episcopul Andrei a dispus urmãtoarele:

„…Pentru a se pune capãt situaþiei necanonice în care se aflã
parohiile ortodoxe române din Ungaria, începînd cu anul 1920,
de cînd contactul direct între Episcopia Aradului ºi a Oradiei cu
dînsele a devenit cu neputinþã, deºi canoniceºte acele parohii
continuã a aparþine ºi azi acestor douã Episcopii, se impune or-
ganizarea acelor parohii într-o Eparhie Ortodoxã Românã pentru
românii din Ungaria, cu sediul în Giula. Drept ce atît Î.P.S. Mi-
tropolit Nicolae din Sibiu, cît ºi Noi ºi P.S. Sa Nicolae al Oradiei
consimþim la înfiinþarea acelei Eparhii. Luînd noi cunoºtinþã de
lucrãrile comitetului de iniþiativã de sub conducerea P.O.D Tale,
prin aceasta Te numim comisar consistorial cu delegaþia de a
convoca ºi prezida Congresul Naþional-Bisericesc, care se va în-
truni la data de 27 martie 1946, în oraºul Giula, pentru organiza-
rea parohiilor Într-o Eparhie… ºi …se va alege prin vot secret
Consistoriul Eparhial Ortodox Român din Ungaria… Despre
rezultatul alegerii Ne vei trimite un raport, spre a Ne putea pro-
nunþa asupra aprobãrii alegerii. Dupã aprobarea Noastrã, Con-
sistoriul Eparhial va începe sã funcþioneze, pregãtind lucrãrile pen-
tru Sinodul Eparhial, care va trebui convocat încã în acest an. Prin
înfiinþarea Consistoriului Eparhial cu sediul în Giula ºi organiza-
rea tuturor parohiilor ortodoxe române din Ungaria într-o Eparhie
cu Sinodul Eparhial, toate chestiunile bisericeºti, ºcolare ºi
epitropeºti vor fi rezolvate de cãtre aceste foruri. Numai le-gãtura
canonicã ºi spiritualã a preoþilor din aceastã Eparhie va continua
cu Episcopii din Arad ºi Oradea pînã la aºezarea unui Arhiereu
ortodox român, legal recunoscut ºi de cãtre Biserica Ortodoxã a
României, în fruntea acestei Eparhii…”.800

Pe lîngã stricta observare a dispoziþiilor statutare ºi regula-
mentare, potrivit îndrumãrilor episcopului Andrei, s-a convocat
ºedinþa Congresului Naþional-Bisericesc, care a avut loc la data
de 27 martie 1946 în oraºul Giula.801

Considerãm cã nu va fi inutil sã spicuim din cuvîntul de des-
chidere al preºedintelui congresului, prot. Dumitru Sabãu, cîteva
aspecte:
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„…Mai mult de un sfert de veac a trecut de cînd parohiile
ortodoxe româneºti rãmase în Ungaria, împrãºtiate de la malul
Mureºului ºi pînã dincolo de Criºul Repede, fãrã contact una cu
alta, la început aproape toate lipsite de preoþi ºi învãþãtori, au
trãit în primii ani ca uitate ºi neglijate complet…

Sã luãm în considerare cã, în lipsa conducãtorilor spirituali,
într-o situaþie politicã cu totul nefavorabilã pentru credincioºii
acestor enorii, ei s-au menþinut pînã acum exclusiv avînd ca moº-
tenire credinþa neclintitã, uimitoarea rãbdare în lanþul neîntrerupt
al nedreptãþilor. Timpul trecea, ºi în fruntea celor cca. 20–25.000
de români ortodocºi nu se gãseau oameni care sã poatã conduce
destinele lor. Trecurã 10–12 ani, pînã cînd s-au aºezat preoþi în
parohii, – dar nici atunci nu în toate –, iar învãþãtori numai ici-
colo ºi astfel am fost lipsiþi ºi de cea mai elementarã culturã ro-
mâneascã, care se reducea la simpla cunoaºtere a slovei româ-
neºti. Abia în anul 1934 s-a încercat sã se creeze o organizare
bisericeascã cu scopul de a pune baza unei organizaþii mai per-
fecte. Aceste organe administrative au funcþionat cu prea puþin
rezultat din cauza dificultãþilor întîmpinate. Dacã sfertul de secol
trecut a fost atît de vitreg…, este acum timpul suprem sã ne grã-
bim a arunca vãl asupra trecutului ºi sã croim altã soartã…

În urma situaþiei politice schimbate… timpul este a face acum
tot posibilul, sã ne trezim conºtiinþele pentru cunoaºterea
vocaþiunii noastre, ca slujitorii altarelor ºi al poporului
binecredincios.

Mai presus de toate, cunoscînd bine situaþia încurcatã, dezor-
ganizatã, necanonicã a Bisericii noastre din aceastã þarã, datorin-
þa Congresului Naþional-Bisericesc, convocat aici pentru ziua de
astãzi, este sã decidã înfiinþarea Eparhiei Ortodoxe Române din
Ungaria, în frunte cu un CONSISTORIU eparhial, pentru toate
parohiile ortodoxe române din Ungaria…

Sînt încredinþat cã nici unul dintre Domnii deputaþi, care aþi
obosit azi aici din depãrtãri, nu se va împotrivi acestui plan, în-
deosebi acum, cînd avem fericita ocaziune a Vã comunica cã însuºi
Î.P.S. Sa Mitropolitul Nicolae din Sibiu, precum ºi PP. SS. Lor
Andrei al Aradului ºi Nicolae al Oradiei ºi-au dat consimþãmîntul
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sã facem demersurile pentru a ne organiza într-o eparhie orto-
doxã românã aici în Ungaria, asigurîndu-ne tot sprijinul ºi con-
cursul la toate lucrãrile noastre…”.802

Congresul Naþional-Bisericesc – la ºedinþa cãruia au luat parte
9 deputaþi clerici ºi 13 mireni – declarã înfiinþarea Eparhiei Ortodo-
xe Române din Ungaria, cu sediul în Giula,803 care înglobeazã toate
comunitãþile bisericeºti ortodoxe române din aceastã þarã. În
fruntea eparhiei a fost ales – în calitate de preºedinte – dr. Petru
Mândruþãu.804

Tot în aceeaºi ºedinþã au fost aleºi ºi asesorii (consilierii, n.n.)
Consistoriului Eparhial.

Eparhia se conduce potrivit legiurii „Statutului organic ºagu-nian”,
care face parte din legislaþia maghiarã.805

Întreg dosarul lucrãrilor Congresului Naþional-Bisericesc a fost
înaintat episcopului Andrei al Aradului, care, la data de 9 aprilie
1946, a luat act cu aprobare de cele înfãptuite, precum reiese din
urmãtoarele: „…Vãzînd Noi darea de seamã din 30 martie a.c., ºi
procesul-verbal, dresat în ºedinþa Congresului Naþional-Biseri-
cesc al Românilor Ortodocºi din Ungaria, þinutã la data de 27
martie 1946, în Gyula – ca urmare la adresa Noastrã nr. 1272/
1946, comunicãm urmãtoarele:

1. Cu asentimentul I.P.S. Mitropolit al Ardealului ºi al P.S. Epis-
cop Nicolae al Oradiei, Noi luãm la cunoºtinþã cu aprobare de
hotãrîrea Congresului Naþional-Bisericesc de a se înfiinþa o Epar-
hie Ortodoxã Românã, cu sediul la Gyula, care sã înglobeze toate
parohiile ortodoxe din Ungaria.

2. Aprobãm constituirea Consistoriului Ortodox Român, cu
sediul la Gyula, ca organ executiv al acestei Eparhii…”.806 Hotãrîrea
Congresului Naþional-Bisericesc despre înfiinþarea Eparhiei ºi a
Consistoriului Eparhial a fost comunicatã ºi Ministerului Culte-
lor din Budapesta, solicitîndu-se recunoaºterea organizaþiei de
cãtre organele guvernamentale maghiare,807 la care – dupã mai
multe petiþiuni – preºedintele Consiliului de Miniºtri din Buda-
pesta, cu adresa nr. 11563 din 6 octombrie 1947, comunicã cã în
legãturã cu înfiinþarea eparhiei existã contact între guvernul ma-
ghiar ºi cel român ºi cã despre rezultatul tratativelor reprezentan-
þii românilor ortodocºi de aici vor fi informaþi.808
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Între timp din nou s-a reluat problema „organizãrii bisericilor
ortodoxe din Ungaria”. Pentru realizarea acestui plan s-au fãcut
mai multe încercãri. Primul proiect de „organizare a bisericilor
ortodoxe din Ungaria”, a fost compus de cãtre un comitet mai
restrîns, conþinînd urmãtoarele puncte mai importante:

1. Toate parohiile ortodoxe, aflãtoare pe teritoriul Ungariei
fãrã consideraþiune la caracterul lor naþional – deci cele sîrbeºti,
româneºti, cele de origine greacã ºi maghiarã – sã fie înglobate
într-o eparhie comunã, sub jurisdicþiunea episcopului sîrb din
Buda. (Nu cunoaºtem dacã cineva ar fi reprezentat la aceste tra-
tative Biserica Ortodoxã Românã de aici, care deja în anul 1946
îºi avea organizaþia sa administrativã, în frunte cu un consistoriu,
în dependenþã canonicã de Patriarhia Ortodoxã Românã, n.n.).

2. Parohiile ortodoxe române ºi maghiare, pe lîngã pãstrarea
drepturilor autonome, pe care le-au avut pînã atunci, numai în
cele dogmatice ºi spirituale vor fi supuse jurisdicþiei episcopului.
În ceea ce priveºte parohiile sîrbeºti, drepturile episcopului vor
rãmîne neschimbate.

3. Fiecare parohie are dreptul ca, în ºedinþa adunãrii parohi-
ale sã decidã în privinþa limbii liturgice ºi administrative.

4. Potrivit limbii liturgice ºi administrative, eparhia se împarte
în trei vicariate, cel sîrbesc, românesc ºi maghiar.

5. Pe lîngã episcop va funcþiona un consistoriu, compus din
cei trei vicari ºi protopopii eparhiei.

6. Titlul episcopului va fi: „Episcopul Ortodox al Budei ºi a
toatã Ungaria”.809

Faþã de acest proiect, episcopul sîrb din Buda, Gheorghe
Zubcovici, a prezentat – ca o contrapropunere – „Memorandu-
mul” sãu din 1932, în care aratã cã „…privitor la situaþia specialã
a celor 6 parohii, nici cele sîrbe, nici cele româneºti, greceºti,
respectiv greceºti, sîrbeºti ºi române, care îºi au fiinþa în paragra-
ful 9 din articolul de lege din 1868, anume: cea din Budapesta
(Piaþa Petõfi), Kecskemét, Hódmezõvásárhely, Szentes, Miskolc
(cu filiile Gyöngyös ºi Tokaj) ºi Karcag am fi dispus a aproba, – în
vederea soluþionãrii definitive a problemei –, pe lîngã ascultarea
opiniei acestor parohii ºi cu consimþãmîntul guvernului ungar,
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organizarea unui protopopiat separat, în frunte cu un proto-
pop, ºi un organ administrativ-bisericesc, compus din preoþi ºi
mireni. Îmi rezerv ºi pe mai departe dreptul de a conduce aceste
parohii potrivit atributului meu de episcop în treburi dogmatice
ºi spirituale. Nici de data aceasta nu voi omite a declara cã orice
schimbare care s-a fãcut dupã intrarea în vigoare a paragrafului 9
din legea IX din 1868, fãrã ºtirea ºi consimþãmîntul Nostru în
aceste 6 parohii, le considerãm nule de drept ºi nevalide”.810

În ceea ce priveºte schimbãrile efectuate, de care se face amin-
tire în memorandum, episcopul se referã la introducerea limbii
maghiare ca limbã liturgicã ºi la faptul cã aceste parohii s-au de-
clarat a fi de caracter maghiar.811

Propunerea episcopului nu i-a mulþumit pe solicitanþi. S-a
cãutat altã cale pentru înfãptuirea celor proiectate, de data aceasta
spre Patriarhia Moscovei. Preotul caterisit Ioan Ola se adresase
printr-o scrisoare Moscovei, cerînd sã fie primit într-o audienþã
împreunã cu o delegaþie, spre a perfecta înþelegerea cu privire la
intrarea sub jurisdicþia Bisericii Ruse. El primeºte un rãspuns cu
totul contrar aºteptãrilor lui. Patriarhia Moscovei, sub semnãtu-
ra arhimadritului Kolcinsky ºi protoiereul Smirnov îi scrie sã nu
se poate fixa o datã pentru vizita sa la Moscova ºi cã, chiar dacã s-
ar fixa, el, Ola, n-ar putea fi acceptat atîta vreme, cît n-a obþinut
iertarea de caterisire din partea episcopului Oradiei, Nicolae
Popovici. Totodatã i se aduce la cunoºtinþã cã parohiile ortodoxe
româneºti din Ungaria nu vor putea fi primite sub jurisdicþiunea
Patriarhiei Moscovei fãrã permisiunea Patriarhiei Române.812

Deci, nici aceastã încercare n-a adus rezultatul dorit, cu toate
cã deja s-au ºi gãsit pretendenþi pentru a fi puºi în fruntea noii
organizaþii, în persoana lui Varjú János din Budapesta, fost ro-
mano-catolic, ºi – ca prin minune – din nou Péterfalvi János, de
asemenea fost romano-catolic.813

Autoritãþile competente maghiare, luînd cunoºtinþã de pozi-
þia Patriarhiei Moscovei ºi în urma rezolvãrii situaþiei confuze a
celor 6 parohii greceºti, prin primirea lor sub jurisdicþia Patriar-
hiei Ruse, în curînd vor recunoaºte Eparhia Ortodoxã Românã
din Giula, care de fapt a funcþionat deja din 27 martie 1946.
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Deci luptele care au durat douã decenii ºi jumãtate, în urma
marilor schimbãri politice, într-o atmosferã favorabilã, s-au în-
cheiat, iar funcþionarea consistoriului a devenit nestingheritã.

Astfel s-a încheiat o epocã plinã de grele încercãri, avînd drept
rezultat faptul cã fiecare bisericã ortodoxã din Ungaria sã-ºi poa-
tã rîndui canonicitatea în mod liber, avîndu-ºi fiecare autoritatea
sa supremã, asigurîndu-se funcþionarea lor netulburatã, iar pen-
tru credincioºii lor libertate religioasã deplinã. Biserica românã
este sub ascultarea canonicã a Patriarhiei Române. Eparhia sîrbã,
dupã moartea episcopului Gheorghe Zubcovici, a devenit ºi ea,
ca românii, vicariat supus canoniceºte Patriarhiei Sîrbeºti de la
Belgrad, pînã cînd cele 6 parohii, cu 2 filii, înglobate într-un pro-
topopiat sub denumirea de „Administratura Ortodoxã Maghia-
rã”, depind canoniceºte de Patriarhia Moscovei.

Structura Vicariatului Ortodox Român din Ungaria

Vicariatul Ortodox Român din Ungaria funcþioneazã ca o unitate
autonomã, recunoscutã ºi dependentã canonic de Patriarhia Românã
în ceea ce priveºte hirotonisirile de preoþi, Sf. Mir ºi alte probleme
canonice, avîndu-ºi însã propria organizare ad-ministrativã, dupã
„Statutul organic ºagunian din 1868”, dupã care se conduce ºi care
face parte din legislaþia maghiarã. Funcþionarea vicariatului este
recunoscutã ºi de cãtre statul maghiar, care, pe baza principiilor
asigurãrii libertãþii religioa-se, concretizate în Constituþia R.P.
Ungare, garanteazã cultelor religioase din Ungaria organizarea lor
dupã norme proprii, conform învãþãturii, canoanelor ºi tradiþiilor
lor.

Structura eparhiei (vicariatului)

Îi aparþin 19 comunitãþi bisericeºti, cu douã filii, cu 21 posturi
de preoþi, cu un numãr de aproximativ 20.000 de credincioºi.
Parohiile sînt repartizate în trei protopopiate, cu sediul la Giula,
Micherechi ºi Chitighaz.

Din protopopiatul Giula fac parte urmãtoarele comunitãþi:
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Bichiº, Bichiºciaba, Budapesta, Ciorvaº, Giula I, ºi Giula II. Pro-
topopiatului Micherechi îi aparþin: Apateu cu filia
Kormosdpuszta, Crîstor, Darvaº, Jaca, Micherechi, Peterd, Sãcal
ºi Vecherd.

În protopopiatul Chitighaz se gãsesc: Aletea cu filia Lökös-
háza, Bãtania, Cenadul-Unguresc, Chitighaz ºi Otlaca-Pustã. Forul
suprem al vicariatului este Adunarea Eparhialã. Se compune din 15
deputaþi (cinci clerici ºi 10 mireni), aleºi în cinci circumscripþii
electorale, pe o perioadã de trei ani. Organul executiv al vicariatu-
lui este Consistoriul Eparhial, în frunte cu un preºedinte, care poartã
titlul de vicar episcopal. În consistoriu funcþioneazã douã secþii:
Secþia administrativ-bisericeascã (Senatul bisericesc), compusã dintr-
un consilier ºi doi asesori onorifici (toþi trei clerici). Secþia
economicã (Senatul epitropesc), compusã dintr-un consilier cleric
ºi doi asesori onorifici mireni.

Pe lîngã aceste douã secþii consistoriale este organizat ºi un
post de secretar consistorial.

Adunarea Eparhialã se întruneºte în ºedinþã odatã pe an, iar
secþiile de cîte ori este nevoie, deliberînd ºi hotãrînd asupra pro-
blemelor de pe ordinea de zi, în temeiul ºi spiritul „Regula-mentelor
pentru funcþionarea organelor consistoriale” ºi celor-lalte regulamente
în vigoare.

Primul vicar episcopal a fost Dr. Petru Mândruþãu, de numele
cãruia este legatã indisolubil înfiinþarea acestei organizaþii. Nu-
mitul a jucat un rol important în viaþa bisericeascã de aici. În
jurul lui erau adunaþi toþi conducãtorii spirituali care au cãutat
sã facã faþã încercãrilor grele, de care au avut parte pe acele vre-
muri.

Dupã 1945, în împrejurãri favorabile, la iniþiativa lui ºi cu
consimþãmîntul episcopului Aradului, Andrei Magieru, s-a înfi-
inþat Eparhia Ortodoxã Românã din Ungaria, în fruntea cãreia a
fost aºezat. Datoritã înþelepciunii sale cu care a condus treburile
acestei organizaþii, a dus la bun sfîrºit consolidarea eparhiei. În
anul 1976, dupã 30 de ani de activitate, s-a retras din funcþia de
vicar episcopal, îndeplinind slujba preoþeascã la comunitatea bi-
sericeascã din Budapesta.
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A fost înlocuit de preotul Teodor Misaroº. Instalarea numitu-lui s-
a fãcut, din încredinþarea regretatului patriarh Iustinian, de cãtre
I.P.S. Sa Mitropolitul dr. Nicolae Corneanu al Banatului, în
prezenþa reprezentanþilor autoritãþilor de stat ºi ai celorlalte cul-
te, la data de 21 noiembrie 1976, în Catedrala Vicariatului din
Giula.

Activitatea vicariatului

Consistoriul este organul executiv al vicariatului. Din aceastã
calitate decurge ºi sfera lui de activitate, care – pe lîngã supra-
veghere – se manifestã pe tãrîm pastoral, misionar ºi economic.

Activitatea pastoralã

Înainte de toate, trebuie menþionat caracterul etnic al acestei
biserici. Credincioºii ei sînt de naþionalitate românã. De aici ur-
meazã cã limba liturgicã ºi internã a Bisericii Ortodoxe Române
din Ungaria este cea românã. Acest drept este asigurat de legile
þãrii.

În activitatea pastoralã sînt incluse toate activitãþile sufleteºti
care se desfãºoarã în cadrul comunitãþilor bisericeºti. Ele sînt
exercitate de preoþi prin sãvîrºirea slujbelor, tainelor, propovã-
duirea evangheliei, vizitarea familiilor comunitãþii, etc. În aceastã
activitate, preoþii depind exclusiv de autoritatea lor bisericeascã.

Preoþimea eparhiei, cunoscînd aceste îndatoriri, stabilite în sta-
tut ºi regulamentele în vigoare, ºi ascultînd de glasul de chemare
al vicariatului, depune toate eforturile spre a contribui în mod
substanþial la adîncirea vieþii religioase a credincioºilor, la pãstra-
rea tradiþiilor, a legii strãmoºeºti, la convieþuirea paºnicã ºi
înþelegere cu semenii lor de altã religie ºi naþionalitate din comu-
nele lor.

Activitatea misionarã

Misiunile religioase au o deosebitã importanþã. Ele sînt orga-
nizate de cãtre Centrul Eparhial ºi sînt legate de evenimentele
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mai însemnate din viaþa comunitãþilor, de exemplu, resfinþirea
clãdirilor bisericeºti reînnoite, aniversãri de întemeiere sau per-
sonale sau la cererea credincioºilor. Cu aceste ocazii, slujbele se
sãvîrºesc, în general, de mai mulþi preoþi.

Tot zile misionare se pot considera ºi cele douã conferinþe
preoþeºti, care se organizeazã pentru preoþimea vicariatului în
primãvara ºi toamna fiecãrui an. Acestor conferinþe le premerge
întotdeauna sãvîrºirea slujbelor cu participarea credincioºilor.

Activitatea economicã

Vicariatul îºi conduce gestiunea financiarã pe baza Contului de
gestiune al veniturilor ºi cheltuielilor.

Este de menþionat cã aproape toate veniturile din care se în-
treþine vicariatul provin din ajutoarele acordate de cãtre stat.

Activitatea financiarã în comunitãþile bisericeºti se desfãºoarã
pe baza unui aprobat al vicariatului.

Sursele de realizare a bugetului sînt: contribuþiile benevole
ale credincioºilor ºi contribuþia din fondurile statului. Aceasta
din urmã este acordatã pentru susþinerea vicariatului, pentru în-
tregirea salarului preoþilor ºi pentru restaurarea bisericilor–mo-
numente istorice.

În vicariat sînt 15 biserici ºi 4 capele (Budapesta, Aletea, Ciorvaº
ºi Crîstor). Cu excepþia Budapestei, toate celelalte au cimitire ºi
case parohiale.

Starea locaºurilor de închinare este satisfãcãtoare. La fel ºi cea
a caselor parohiale.

Þinînd seama de întreaga activitate financiarã, aceasta a fost
concretizatã în raportul vicariatului în urmãtoarele: „Mulþumim
bunului Dumnezeu cã, în urma contribuþiilor benevole ale cre-
dincioºilor ºi cu sprijinul mãrinimos al statului nostru, s-a putut
face faþã tuturor îndatoririlor financiare trebuincioase pentru bu-
nul mers al vieþii bisericeºti. Binecuvîntarea Domnului sã fie asu-
pra vieþii dãruitorilor, iar respectul ºi mulþumirea noastrã sã fie
exprimate ºi de data aceasta faþã de guvernul patriei noastre, pen-
tru sprijinul multilateral acordat”.814
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Legãturile cu biserica-mamã

Vicariatul Ortodox Român din R.S. Ungarã, din punct de vedere
canonic, este supus Patriarhiei Române. Deci aparþine celui mai înalt
for al Bisericii Ortodoxe Române. Aceastã dependenþã se referã, pe
lîngã apartenenþã, la hirotonisiri, Sf. Mir ºi alte probleme canonice,
existente în competenþa sa. Ca urmare a acestei situaþii, se poate
spune cã vicariatul se bucurã de o deosebitã atenþie atît din partea
prea fericitului pãrinte patriarh, cît ºi din partea sinodului. Nu
prea existã comunitate bisericeascã din acest vicariat care sã nu fi
beneficiat de cãrþi ºi obiecte de cult, ornate preoþeºti, lucrate în
atelierele Sf. Patriarhii, iar prin trimiterea revistelor teologice se
oferã preoþilor vicariatului, pe de o parte, o cunoaºtere a
evenimentelor din viaþa bisericii-mame, pe de alta, un bun prilej
de a-ºi împrospãta cunoºtinþele teologice.

Aici se menþioneazã, cu toatã recunoºtinþa, sprijinul mare care
se acordã din partea sinodului acelor tineri care vor sã îmbrãþiºe-
ze slujba preoþeascã, asigurînduli-se burse în vederea continuã-
rii studiilor la seminariile ºi institutele teologice din România.

Relaþiile dintre vicariat ºi stat

„Constituþia Republicii Populare Ungare” garanteazã tuturor
cetãþenilor libertatea conºtiinþei, libertatea exercitãrii cultului,815

iar cultelor religioase dreptul sã se organizeze ºi sã funcþioneze
liber.

În temeiul acestor libertãþi garantate, a fost recunoscutã orga-
nizarea ºi funcþionarea Bisericii Ortodoxe Române din aceastã
þarã.

Bucurîndu-se de binefacerile noii orînduiri, Biserica Ortodo-
xã Românã de aici a putut sã-ºi împlineascã misiunea ei fãrã nici
o îngrãdire. Este necesar sã subliniem cã biserica trebuie sã-ºi dea
seama în mod consecvent cã, prin slujirea ei, contribuie nu nu-
mai la întãrirea propriei sale vieþi, dar ºi la realizarea scopurilor
care servesc înflorirea patriei, creºterea bunãstãrii materiale ºi
culturale a poporului, asigurarea libertãþii ºi demnitãþii omului,
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pentru pace ºi bunã înþelegere între popoare. Aceste îndatoriri,
Biserica Ortodoxã Românã, împreunã cu alte biserici de aici, a
cãutat sã le îndeplineascã. Datoritã acestora, s-a creat între vicari-
at ºi stat un raport de încredere reciprocã ºi apreciere. Se poate
spune cu satisfacþie cã relaþiile dintre stat ºi bisericã sînt bune.

În acest context se evidenþiazã cu bucurie ºi mulþumire ajuto-
rul multilateral pe care statul îl acordã vicariatului. Fãrã acest spri-
jin, Centrul Eparhial nu ar putea face faþã îndatoririlor. În acest
titlu intrã ajutoarele pentru susþinerea vicariatului, pentru între-
girea salariului preoþilor ºi restaurarea bisericilor–monumente is-
torice. De asemenea ajutoare a beneficiat biserica din Giula I,
Giula II ºi Bichiº.

O largã înþelegere se manifestã din partea statului ºi în privinþa
primirii de la Patriarhia Românã a cãrþilor de cult, obiectelor ºi
ornatelor preoþeºti, trebuincioase cultului, precum ºi în trimite-
rea tinerilor în România în vederea continuãrii studiilor teologi-
ce.

Legãtura ecumenicã ºi relaþiile cu celelalte culte
 din Ungaria

Biserica Ortodoxã Românã din Ungaria ºi fiii ei întotdeauna
au fost alãturi de credincioºii altor biserici, îndeosebi în convie-
þuirea paºnicã ºi lupta lor comunã pentru libertate. Aceastã co-
munitate istoricã, plinã de întîlniri sufleteºti, a devenit punct de
plecare pentru o activitate ecumenicã.

La sfatul ºi cu binecuvîntarea regretatului patriarh Iustinian,
vicariatul a aderat, în anul 1976, la miºcarea ecumenicã, înrolîndu-
se în Consiliul Ecumenic al Bisericilor din Ungaria.

De atunci încoace, Biserica Ortodoxã Românã de aici ia parte
activã la lucrãrile acestei organizaþii.

Începînd cu anul 1980, vicariatului îi revine un rol mai însem-
nat în aceastã organizaþie, deoarece – la data de 8 ianuarie 1980 –
plenara Consiliului Ecumenic din Ungaria a luat act cu aprobare
de aderarea vicariatului.

Dat fiind rolul pe care îl au organizaþiile ecumenice privind
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apropierea ºi cunoaºterea reciprocã a bisericilor creºtine, pentru
pacea între popoare ºi pentru mai binele omenirii, Biserica Orto-
doxã Românã din þarã ºi de aici înainte va fi totdeauna alãturi de
cei care îºi vor închina slujirea lor pentru realizarea ºi împlinirea
acestor deziderate.

Din cele de mai sus reiese în mod firesc cã legãturile dintre
vicariat cu celelalte culte din Ungaria sînt cordiale ºi frãþeºti.

Muzeul Vicariatului Ortodox Român din Ungaria

Una dintre chemãrile esenþiale ale bisericii este aceea de a în-
vãþa pe credincioºi atît prin grai viu, cît ºi prin scris.

Biserica Ortodoxã Românã, încã din timpurile cele mai vechi,
ºi-a îndeplinit aceastã înaltã misiune prin ierarhii ei luminaþi, care
ºi-au dat seama ce înseamnã cartea în viaþa neamului. Aceastã
cunoaºtere i-a determinat sã tipãreascã cãrþi religioase în limba
vorbitã de popor, necesar la altar ºi în stranã. Prin truda lor au
luat fiinþã tiparniþele din Þara Româneascã, Moldova ºi Ardeal.
Roadele bogate ale acestor tipografii au ajuns nu numai în stra-
nele bisericilor, ci ºi în casele credincioºilor, care au mãrturisit
credinþa în acelaºi grai, dovedind astfel strînsa legãturã dintre
toþi românii ortodocºi de pretutindeni. Astfel au ajuns aceste
cãrþi ºi la comunitãþile din cuprinsul acestui vicariat.

Înfãþiºãm, în cele ce urmeazã, patrimoniul de cãrþi vechi de
slujbã bisericeascã, deþinut în prezent, în parte, de cãtre vicariat,
în parte, de cãtre bisericile la care s-au folosit ele, de unde – dupã
ce vor fi asigurate condiþiile – vor fi colectate ºi expuse la muzeul
vicariatului care se intenþioneazã sã se înfiinþeze.

Începem prin a releva faptul cã, pînã în prezent, au fost depis-
tate 57 de exemplare de cãrþi, în 90 de volume. Douã exemplare
din ele sînt manuscrise, folosite tot în stranã, scrise cu caractere
chirilice frumoase, format tipar. Toate  aceste  cãrþi  provin  de  la
parohiile la care au ajuns ºi ºi-au îndeplinit cu prisosinþã rostul,
prin luminarea minþii ºi întãrirea credinþei credincioºilor.

Cãrþile pe care le amintim ne înfãþiºeazã urmãtorul tablou cro-
nologic:
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MANUSCRISE
ANTOLOGHION-ul din 1707. Este rezultatul ostenelii preo-

tului ªTEFAN din Ghingheleag.816 Pe lîngã slujbele sf. sãrbãtori,
mai conþine ºi cîteva cuvîntãri. Se pãstreazã la parohia din Sãcal.

OCTOIH-ul cu MINEIU din 1741 cuprinde cele opt glasuri,
precum ºi rînduiala sf. sãrbãtori.817 Copistul cãrþii este preotul
GRIGORIE din Boci. Se pãstreazã la parohia din Apateu.

TIPÃRITURI

Carte
1. Varlaam româneascã Iaºi 1643 Sãcal

de învãþãturã

2. Teodosie Evanghelie Bucureºti 1682 Darvaº

3. Sicriul de Sas-Sebeº 1683 Giula I
aur

4. Athanasie Chiriaco- Bãlgrad 1699 Apateu,
Anghel dromion Ciorvaº

5. Antim Octoih Tîrgoviºte 1712 Peterd, Sãcal
Ivireanul

6. Antim Liturghier Tîrgoviºte 1713 Bichiº,
Ivireanul Crîstor, Bãtania

7. Daniil Evanghelie Bucureºti 1723 Chitighaz cu
2 ex. Sãcal

8. Daniil Triod Bucureºti 1726 Sãcal
Giula I.

9. Inochentie Triod Rîmnic 1731 Cenadul-
Unguresc

10. Inochentie Molitvelnic Rîmnic 1730 Chitighaz,
. Giula I

11. ªtefan Chiriacodro- Bucureºti 1732 Jaca, Sãcal
mion

12. Climent Antologhion Rîmnic 1737 Otlaca-Pustã

Nr. AUTORUL Titlul cãrþii Locul apariþiei Anul Locul
de pãstrare
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13. Neofit Evanghelie Bucureºti 1742 Apateu

14. Neofit Cazanii de Bucureºti 1742 Apateu
prãznuire

15. Climent Octoih Rîmnic 1742 Apateu

16.   Neofit Penticostar Bucureºti 1743 Ciorvaº, Jaca

17. Neofit Apostol Bucureºti 1743 Peterd

18. Climent Penticostar Rîmnic 1743 Aletea, Bichiº-
ciaba, Otlaca-
Pustã, Sãcal

19. Climent Antologhion Rîmnic 1745 Apateu,
Bichiºciaba,

. Chitighaz,
Peterd

20. Neofit Octoih Bucureºti 1746 Micherechi

21. Neofit Mãrgãritare Bucureºti 1746 Micherechi

22. Neofit Triod Bucureºti 1747 Apateu, Bichiº,
Micherechi

23. Neofit Evanghelie Bucureºti 1750 Micherechi

24. Grigorie Octoih- Rîmnic 1750 Vecherd
Paraclitiki

25. Grigorie Psaltirea Rîmnic 1751 Peterd

26. Grigorie Ceaslov Rîmnic 1753 Sãcal

27. Partenie Liturghier Rîmnic 1759 Apateu, Sãcal

28. Grigorie Evanghelie Bucureºti 1760 Vecherd

29. Octoih Blaj 1760 Peterd

30. Partenie Antologhion Rîmnic 1762 Crîstor

31. Grigorie Apostol Bucureºti 1764 Giula II

32. Partenie Penticostar Rîmnic 1767 Apateu, Peterd, Vecherd

Nr. AUTORUL Titlul cãrþii Locul apariþiei Anul Locul
de pãstrare
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33. Grigorie Cazanie Bucureºti 1768 Peterd

34. Penticostar Blaj 1768 Bichiº

35. Catavasier Blaj 1769 Sãcal

36. Triod Blaj 1771 Peterd, Sãcal

37. Strastnic Blaj 1773 Bichiº, Peterd

38. Grigorie Evanghelie Blaj 1776 Sãcal
Maier

39. Grigorie Catavasier Blaj 1777 Giula I
Maier

40. Grigorie Minologhion Blaj 1781 Jaca, Sãcal
Maier

41. Octoih Blaj 1783 Sãcal

42. Evhologhion Blaj 1784 Apateu, Giula I

43. Adunarea Carloviþ 1793 Giula I
Cazaniilor

44. Ioan Bob Biblia Blaj 1795 Micherechi
Catavasier

45. grecesc ºi Sibiu 1803 Ciorvaº
românesc

ªtefan 1804- Bichiº, Giula I
46. Stratimirovici Minei I-XII Buda 1805

47. Evanghelie Sibiu 1806 Bichiº, Giula I

48. Ioan Bob Penticostar Blaj 1808 Giula I, Giula II

49. Stratimirovici Octoih- Buda 1811 Giula I
Paraclitiki

50. Stratimirovici Evanghelie Buda 1812 Giula I

51. Ioan Bob Triod Blaj 1813 Giula I, Giula II,
Micherechi

52. Stratimirovici Triod Buda 1816 Bichiºciaba,
Giula II

Nr. AUTORUL Titlul cãrþii Locul apariþiei Anul Locul
de pãstrare



268

53. Ioan Bob Strastnic Blaj 1817 Giula II,
Micherechi

54. Ioan Bob Evanghelie Blaj 1817 Bichiºciaba

55. Stratimirovici Octoih cu Pesta 1826 Apateu, Giula II
Catavasier

În afarã de aceste cãrþi vechi, se gãsesc ºi cîteva mai noi, care
meritã sã fie menþionate, deoarece ele atestã larga arie de rãspîndire
a cãrþilor de slujbã bisericeascã. Dintre acestea amintim:
Penticostarul (1841) ºi Evanghelia (1844) lui Vasile Moga. Midalionul
de la Neamþ (1844) Evanghelia lui Ioan Lemeni (1838),
nemaivorbind de tipãriturile lui ªaguna, dintre care nu existã
comunitate bisericeascã de aici sã nu pãstreze vreun exemplar.

Precum s-a arãtat mai sus, cele mai multe dintre cãrþile vechi s-
au pãstrat întregi. Sînt însã cîteva exemplare incomplete. La unele
lipseºte chiar foaia de titlu. Identificarea acestora s-a putut face
pe baza predosloviei (de exemplu, în cazul Evangheliei mitropoli-
tului Teodosie).

În ceea ce priveºte legãtura lor, mai mult de jumãtate dintre
ele pãstreazã învelitoarea originalã, din secolele al XVII–XVIII-
lea, realizate din scoarþe de lemn, învelite în piele maronie, ornate
cu chenare geometrice, florale ºi colþare, încadrînd adeseori me-
dalioane, înfãþiºînd chipuri de sfinþi, foarte frecvent scena Rãs-
tignirii.

Ceea ce dã însã un preþ cu totul deosebit acestor cãrþi este
valoarea lor documentarã. Fiecare carte în parte reprezintã pen-
tru istoria ºi cultura noastrã un document, conþinînd însemnãri
scrise în cursul veacurilor.818 Aceste însemnãri au fost scrise cu
scopul de a consemna pentru posteritate numele donatorilor,
proprietarilor ºi ale unor evenimente mai de seamã. Dar adevãrata
lor importanþã constã în faptul cã elucideazã cu toatã certitudi-
nea anumite probleme care se puneau în legãturã cu înfiinþarea
comunitãþilor bisericeºti (vezi Triodul din 1745 de la parohia Bi-
chiº sau Chiriacodromionul din 1732 din Sãcal).

Nr. AUTORUL Titlul cãrþii Locul apariþiei Anul Locul
de pãstrare
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Pe lîngã cãrþile vechi, unele din aceste comunitãþi posedã ºi
alte odoare ºi obiecte de cult, care urmeazã a se aduna ºi a se
expune în muzeul vicariatului. Cele mai însemnate dintre aces-
tea sînt: Potirul din 1742 care se pãstreazã la biserica din Cenad.
Antimisul de la Sãcal, din timpul lui Pavel Nenadovici, precum ºi
cel din Bichiº din 1786, prãznicarele de la Giula I, din 1792, cele
din Bichiº, tot din acel timp, precum ºi clopotul din 1763 ºi dife-
rite cruci sculptate, împreunã cu icoanele pe sticlã de la parohii.

Cãrþile ºi obiectele care ni s-au pãstrat dovedesc în mod grãi-
tor cît de mult au þinut înaintaºii noºtri la credinþa lor strãmo-
ºeascã. ªi dacã ei au ºtiut sã le dãruiascã, datoria noastrã, a celor
de azi, este ca sã le pãstrãm cu strãºnicie.
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Încheiere

Fãrã a avea pretenþia perfecþiunii încheiate, complete, lucrarea
de faþã a cãutat sã înfãþiºeze zona în care sînt aºezate localitãþile
românilor din Republica Popularã Ungarã, împrejurãrile în care
s-au înfiinþat comunitãþile bisericeºti ortodoxe din aceastã þarã,
istoria ºi luptele lor seculare – mai ales cele dintre douã rãzboaie
mondiale – împotriva mãsurilor de constrîngere, aplicate pe ace-
le vremuri cu scopul nimicirii specificului etnic, a limbii ºi obice-
iurilor lor.

S-a reliefat rolul important care i-a revenit bisericii de aici, care
ºi-a dat seama cã singura ºansã de scãpare era înglobarea
comunitãþilor într-o organizaþie bisericeascã, pentru înfãptuirea
cãreia s-au fãcut mai multe încercãri, dar fãrã rezultat, deoarece
acest plan era diametral opus intenþiilor guvernului horthyst, cu
care intenþii masele largi ale poporului maghiar nu s-au identifi-
cat niciodatã.

S-a accentuat marea importanþã a anului 1945. În condiþiile
optime, create de noua orînduire socialã, prin asigurarea liber-
tãþii religioase, s-au vindecat rãnile dureroase ale trecutului,
înfiinþîndu-se, în anul 1946, Eparhia Ortodoxã Românã din Un-
garia, cãreia îi aparþin comunitãþile bisericeºti din aceastã tarã.

S-a arãtat cã vicariatul funcþioneazã ca o unitate autonomã,
dependentã canonic de patriarhia Românã, în ceea ce priveºte
problemele canonice, avîndu-ºi însã propria organizare admi-
nistrativã dupã Statutul organic ºagunian din 1868. De menþio-
nat este faptul cã aceastã organizaþie se bucurã de toatã atenþia
Sf. Sinod al Bisericii-Mame, în frunte cu patriarhul Iustinian. Pã-
rinteasca grijã care i se acordã organizaþiei constã nu numai în
faptul recunoaºterii ei, ci se manifestã ºi în ajutorul multilateral,
de care se bucurã comunitãþile bisericeºti din cuprinsul vicaria-
tului prin primirea cãrþilor ºi obiectelor de cult, ornate preoþeºti,
reviste, etc.

S-a subliniat cu satisfacþie faptul cã guvernul noii orînduiri
sociale a înþeles dezideratele juste ale Bisericii Ortodoxe Române
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din Ungaria ºi nu numai cã a luat la cunoºtinþã existenþa acestei
organizaþii, ci, bazîndu-se pe principiul egalitãþii, acordã aceleaºi
ajutoare materiale de care se bucurã ºi celelalte culte.

S-a accentuat cã bisericile creºtine din Ungaria, printre care ºi
Biserica Ortodoxã Românã, îºi desfãºoarã activitatea în confor-
mitate cu specificul lor, într-un climat de deplinã libertate, ga-
rantat de legile þãrii. Fãrã sã se þinã seama de numãrul de credin-
cioºi, toate bisericile se bucurã de drepturi egale cu privire la or-
ganizarea ºi activitatea lor. Pe aceastã bazã, bisericile din Ungaria,
inspirate de duhul ecumenismului contemporan, au relaþii frãþeºti
între ele, trãiesc în respect reciproc, urmãrind sã se apropie cît
mai mult una de alta, ca sã-ºi aducã împreunã contribuþia spiri-
tualã ºi materialã la bunãstarea întregii þãri.

ªi iatã, dupã un trecut zbuciumat ºi vitreg, azi Biserica Orto-
doxã Românã din Ungaria, potrivit învãþãturii patriarhului
Iustinian, îi sfãtuieºte pe credincioºi sã respecte totdeauna legile
þãrii, în care trãim ºi ai cãrei cetãþeni sîntem, pãstrînd totodatã
legãturile spirituale cu credinþa ºi neamul din care facem parte,
constituind astfel o punte de legãturã a unei prietenii trainice
între þãri ºi popoare,819 îndeamnã pe fiii ei sã fie în pace ºi bunã
înþelegere cu popoarele cu care trãiesc împreunã, sã fie fii loiali ai
patriei, iar prin munca lor cinstitã sã contribuie la construirea
unui viitor ºi mai fericit.820
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În cei peste 20 de ani de la întocmirea lucrãrii pãrintelui vicar
Teodor Misaroº, Biserica Ortodoxã Românã din Ungaria a trecut
prin mai multe etape ºi transformãri complexe. Tocmai din acest
motiv, nu ne putem angaja sã redãm o descriere amãnunþitã a
acestei perioade. Se pot înregistra însã evenimente, clare pentru
toatã lumea, care au contribuit în mod pozitiv la desfãºurarea
vieþii noastre religioase.

De pildã, a crescut numãrul preoþilor, multe biserici ºi case
parohiale s-au renovat, s-au înfiinþat noi comunitãþi ortodoxe
române. În anul 1997, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
a ridicat Vicariatul nostru la rang de Episcopie, iar la începutul
anului 1999 a fost ales, hirotonit ºi instalat primul episcop român
din Ungaria, în persoana PS Sofronie Drincec.

Dar imaginea nu ar fi completã dacã, mãcar în câteva cuvinte,
nu am vorbi ºi despre anumite fenomene dureroase. În general
se poate constata cã numãrul credincioºilor ortodocºi români
din Ungaria, din cauza asimilãrii accelerate, este în curs de scãdere.
Sunt parohii, nu puþine la numãr, unde doar câþiva vârstnici mai
frecventeazã serviciile divine. Multe dintre comunitãþi se confruntã
cu grave probleme financiare, fiind chiar la limita funcþionãrii.
Un ºir de preoþi vrednici, de origine româneascã din Ungaria, au
trecut la cele veºnice. Fãrã pretenþia de a-i înºira pe toþi dorim sã-
i amintim pe câþiva dintre ei: pãrintele protopop Ioan Magdu,
decedat în 1986, pãrintele dr. Petru Mândruþãu, primul vicar
român din þara noastrã, mutat la Domnul în 1997, fratele sãu
Cornel Mîndruþãu a murit cu un an mai târziu, în  1998, iar
pãrintele Gheorghe Ardelean ne-a pãrãsit în anul 2002, etc.

În cele ce urmeazã vom încerca sã punctãm câteva aspecte,
care au influenþat viaþa religioasã a ortodocºilor români din Un-
garia, pe baza cãrora se contureazã ºi viitorul lor.

Mai  cu  seamã  pentru  românii  ortodocºi, dar ºi pentru în-
treaga comunitate româneascã din Ungaria, vizita  din perioada
16–19 octombrie 1994 a Prea Fericitului Pãrinte Patriah Teoctist

Epilog
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are o deosebitã importanþã. Marcheazã un moment nou, un în-
ceput de drum comun pentru credincioºii noºtri ºi Biserica-mamã.
În timpul ºederi în Ungaria, Prea Fericia Sa a sfinþit sediul Vicari-
atului (actualul sediu al Episcopiei), pe atunci nou construit, ºi a
oficiat slujba târnosirii Catedralei Sf. Nicolae din Giula ºi a bise-
ricii din Micherechi. A avut întâlniri cu credincioºi, cu reprezen-
tanþii comunitãþii româneºti din Ungaria, cu Consiliul Ecumenic
al Bisericilor, precum ºi cu preºedintele de atunci al Ungariei,
domnul Göncz Árpád. Cu ocazia acestei vizite s-a formulat ºi
ideea ridicãrii la rang de Episcopie al Vicariatului nostru, fapt
care s-a realizat în 1997, în urma hotãrârii Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române.

ªedinþa Adunãrii Eparhiale a Bisericii noastre Ortodoxe din
30 ianuarie 1999, pe bunã dreptate se poate numi istoricã. Deoa-
rece aceasta transformându-se în Colegiu Electoral, din 2 candi-
daþi la episcopat l-a ales pe primul episcop ortodox român din
Ungaria în persoana ieromonahului Sofronie Drincec, care în acea
perioadã era secretar unu la Cancelaria Sfintei Patriarhii din Bu-
cureºti. La 21 februarie 1999, în catedrala Sfântul Nicolae din
Giula s-a hirotonit ºi instalat întâiulstãtãtor al Bisericii Ortodoxe
Române din Ungaria, Prea Sfinþitul Sofronie Drincec. Sfânta Sluj-
bã a fost condusã de Prea Fericitul Pãrinte Patriarh Teoctist, în-
conjurat de 17 ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române. Indiscutabil este faptul cã în ultimii 10 ani,
pe plan general bisericesc, aceste evenimente au fost cele mai
importante.

De la terminarea cãrþii pãrintelui Misaroº aproape în fiecare
parohie s-au petrecut anumite schimbãri, dintre care aº dori sã le
amintesc pe cele mai de seamã.

În urma decedãrii pãrintelui Teodor Misaroº, funcþia de vicar
este ocupatã de preotul Pavel Ardelean. Dânsul a fost instalat de
cãtre Prea Sfinþitul Vasile Coman, Episcopul Oradiei, la 26 au-
gust 1984. Sub conducerea pãrintelui vicar Pavel Ardelean, în
1994–1995 se construieºte noul sediu bisericesc din Giula, actu-
ala reºedinþã episcopalã.

În 1996, este schimbat turnul Catedralei din Giula, care în



306

1997 primeºte un nou acoperiº. Acest sfânt locaº de închinãciune
ºi actualmente este în curs de renovare.

Biserica din Giula II a fost renovatã în exterior în 1995. Paro-
hia în prezent este condusã de preotul misionar Petru Puºcaº,
care a sosit în Ungaria în 1992.

Biserica din Micherechi a primit o nouã înfãþiºare, renovarea
sa integralã a început în 1985 ºi s-a terminat în 1990. În cadrul
lucrãrilor a fost schimbat iconostasul, donaþie fãcutã de Sfânta
Patriarhie. Icoanele sânt pictate de Samuilã Criºan. Interiorul bi-
sericii este împodobit cu fresce neobizantine, executate de
Samuilã Cristian. Aceastã parohie, din 1984 pânã în 1996, este
condusã de pãrintele vicar Pavel Ardelean, fiind preluatã în 1996
de preotul misionar Ioan Bun, dânsul venind în Ungaria în 1993.

La fel ca ºi biserica din Micherechi, aºa ºi cea din Chitighaz
este complet renovatã. Lucrãrile au început în 1997. Frescele ºi
icoanele din iconostas sunt executate de pictorul Florian Buie.
Iconostasul este îmbrãcat în foiþe de aur. Parohul este preotul
misionar Florin Olteanu, care a sosit în Ungaria în 1993.

Biserica din Bãtania a fost renovatã în exterior în 1994. Paro-
hia este condusã de preotul misionar Ilie Ciocan, dânsul a venit
în Ungaria în 1991. De numele pãrintelui se leagã ºi înfiinþarea
fundaþiei culturale „Lucian Magdu”.

Biserica din Cenadul-Unguresc a fost renovatã în exterior în
1993–1994. Preotul paroh este Aurel Becan, nãscut în aceastã
localitate ºi hirotonit întru preot în anul 1993.

Dintre bisericile din judeþul Bihor, cea din Apateu este com-
plet renovatã. Lucrãrile s-au efectuat în perioada 1997–2002, prin
contribuþia statului român, statului maghiar ºi cu ajutorul vred-
nicilor credincioºi din localitate. Biserica a fost pictatã de pictorii
Ciprian Buzuloi ºi Constantin Bãrbulescu. Slujba de târnosire a
fost oficiatã la 22 septembrie 2002, de cãtre PS Sofronie. Din
1996 parohia este condusã de preotul misionar Origen Sabãu.

Episcopia Ortodoxã Românã din Ungaria în capitala þãrii are
cel mai mare imobil, aproape 1000 de metri pãtraþi. În aceastã
clãdire, donaþie a Fundaþiei Gojdu, funcþioneazã capela ortodoxã
românã din Budapesta. Starea acesteia este jalnicã, deºi în ulti-
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mii patru ani s-au efectuat niºte lucrãri de renovare. Parohia este
condusã de preotul Marius Maghiaru, hirotonit pentru aceastã
parohie în 1993.

Iatã, deci, foarte pe scurt am încercat sã notãm cele mai im-
portante schimbãri care s-au petrecut în parohiile noastre.

Când pãrintele vicar Teodor Misaroº, în 1982, ºi-a încheiat
lucrarea sa de diplomã, numãrul comunitãþilor bisericeºti din
Ungaria a fost 19. În ultimii zece ani s-au mai înfiinþat încã douã
parohii, în 1996 la Seghedin, iar în 1999 la Leucuºhaz. În oraºul
de pe malul Tisei, românii ortodocºi participã o datã pe lunã la
slujbe în limba lor maternã, care se sãvârºesc în a patra duminicã
din fiecare lunã, în biserica ortodoxã sârbã. Românilor ortodocºi
din Leucuºhaz le stã la dispoziþie capela romano-catolicã, unde
o datã pe lunã se face slujbã ortodoxã.

Anul 2002 a fost important ºi din alt punct de vedere: la mij-
locul lunii aprilie s-au depus bazele primei mãnãstiri ortodoxe
române din Ungaria. Cu binecuvântarea ºi cu ajutorul insistent
al Prea Sfinþitului Episcop Sofronie, trei monahi, cãlugãrii Siluan,
Spiridon ºi Sofronie, s-au stabilit la Sãcal pentru a se ruga per-
manent pentru sufletele românilor de aici. Stareþul mãnãstirii,
care poartã hramul Adormirii Maicii Domnului, este pãrintele
protosinghel Siluan.

Actualmente, Episcopia Ortodoxã Românã din Ungaria este
condusã de P.S Sofronie Drincec, având 12 preoþi de mir, 6 cãlu-
gãri ºi 2 cãlugãriþe. Dintre preoþii de mir 5 au sosit din România,
ca preoþi misionari, iar 7 sunt cetãþeni maghiari de naþionalitate
românã. Preoþii misionari sunt urmãtorii: Ilie Ciocan – paroh la
Bãtania, administreazã ºi parohia din Leucuºhaz, Ioan Bun – pa-
roh la Micherechi, Petru Puºcaº – paroh la Giula II, administrea-
zã ºi parohia din Bichiº, Florin Olteanu – paroh la Chitighaz,
Origen Sabãu – paroh la Apateu.

Preoþii localnici sunt urmãtorii: vicar Pavel Ardelean – paro-
hul catedralei episcopale, vicar onor. Marius Maghiaru – paroh la
capela din Budapesta, Teodor Marc – paroh la Bichiºciaba,
administreazã ºi parohia din Ciorvaº, Cosmin Pop – paroh la
Jaca, administreazã ºi parohia din Peterd, Alexandru ªereº – paroh
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la Crâstor, administreazã ºi parohia din Aletea, Teodor Rocsin –
paroh la Otlaca-Pustã, Aurel Becan – paroh la Cenadul-Ungu-
resc, administreazã ºi parohia din Seghedin.

Obºtea cãlugãreascã se compune din urmãtorii monahi:
protosinghel Siluan Mãnuilã, egumenul schitului din Sãcal, ie-
romonah Paisie Ion, eclesiarhul catedralei, ieromonah Calinic
Covaci, exarh eparhial, ieromonah Nicolae Toderiþã, administra-
torul centrului eparhial, ierodiaconul Sofronie Rãileanu, ierodi-
aconul Spiridon Roºu ºi monahiile Ambrozia ºi Onufria Mãrgi-
nean.

Pr. Aurel Becan

Placã memorialã, aºezatã în biserica din Sãcal
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Mulþumiri ºi recunoºtinþe celor care au contribuit la publica-
rea acestei lucrãri, atât la prima cât ºi la a doua ediþie: iniþiatori-
lor, redactorilor, editorilor, sponsorilor, instituþiilor, apreciind ºi
recunoscând astfel strãdaniile ºi eforturile autorului, precum ºi
profesorilor, specialiºtilor arhiviºti, care în vremuri nu chiar uºoare,
prin atitudinea lor, au fãcut posibil ajungerea la izvoare necesa-
re, profesorilor de teologie ºi tuturor acelora care în orice mod i-
au dat o mânã de ajutor regretatului pãrinte.

Mulþumiri ºi recunoºtinþe acelora despre existenþa cãrora atunci
nici mãcar speranþe nu putea sã aibã: o nouã generaþie de preoþi
tineri, în frunte cu Prea Sfinþia Sa Pãrintele Sofronie, Episcopul
Giulei, preoþi care i-au pãstrat memoria ºi nu au uitat sã se roage
în sfintele noastre biserici istorice, împreunã cu credincioºii de
odinioarã ºi de azi, ºi sã zicã: vecinica lui pomenire…

ªi vecinicã pomenire acelor preoþi, cantori, credincioºi, mutaþi
demult la Domnul, care – prin exemplul ºi credinþa lor cu care
au îngrijit ºi au pãstrat valorile noastre: cãrþi vechi bisericeºti,
icoane ºi alte comori, dar, mai presus, morala creºtinã ortodoxã
– i-au dat putere ºi curaj.

Familia

Mulþumiri



310

Cuvânt înainte   . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Nota editorului  . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Curriculum vitae – Teodor Misaroº   . . . . . . . . . 8
Introducere   . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Prezentarea comunitãþilor bisericeºti

Românii din Ungaria    . . . . . . . . . . . . . 12
Regiunile în care se gãsesc comunitãþile

bisericeºti ortodoxe române . . . . . . . . . . 13
Comunitãþile bisericeºti   . . . . . . . . . . . . 21
Comunitatea bisericeascã din Aletea    . . . . . . . . 21
Comunitatea bisericeascã din Apateu        . . . . . . . 27
Comunitatea bisericeascã din Bãtania        . . . . . . . 43
Comunitatea bisericeascã din Bichiº        . . . . . . . . 57
Comunitatea bisericeascã din Bichiºciaba       . . . . . . 69
Comunitatea bisericeascã din Budapesta   .  . . . . . . 79
Comunitatea bisericeascã din Cenadul-Unguresc     . . . . 97
Comunitatea bisericeascã din Chitighaz     . . . . . . . 107
Comunitatea bisericeascã din Ciorvaº . . . . . . . . 118
Comunitatea bisericeascã din Crîstor    . . . . . . . . 125
Comunitatea bisericeascã din Darvaº    . . . . . . . . 135
Comunitatea bisericeascã din Giula I – Miklósváros     . . . 141
Comunitatea bisericeascã din Giula II – Krisztinaváros      . . 163
Comunitatea bisericeascã din Jaca    . . . . . . . . . 171
Comunitatea bisericeascã din Micherechi        . . . . . . 179
Comunitatea bisericeascã din Peterd      . . . . . . . . 193
Comunitatea bisericeascã din Otlaca-Pustã     . . . . . . 203
Comunitatea bisericeascã din Sãcal  . . . . . . . . . 213
Comunitatea bisericeascã din Vecherd   . . . . . . . . 227

Desfãºurarea vieþii religioase pînã în anul 1920, în dependenþã
de Arad ºi Oradea   . . . . . . . . . . . . . . 232

Strãdanii pentru organizarea parohiilor într-un vicariat
ortodox român (1920–1945)  . . . . . . . . . . 235
Adunarea din Bichiºciaba (1927) . . . . . . . . . . 237

Cuprins



311

Adunarea din Bichiºciaba (1929) . . . . . . . . . . 239
Adunarea din Chitighaz (1932) . . . . . . . . . . . 242
Înfiinþarea celor 4 protopopiate în anul 1934 . . . . . . . 242
Mãsuri noi luate de cãtre guvernul horthyst împotriva

Bisericii Ortodoxe Române . . . . . . . . . . . 244
Înfiinþarea Bisericii Ortodoxe Maghiare, în care au fost înglobate,

în anul 1941, ºi parohiile ortodoxe române din Ungaria . . 245
Procesul de ieºire a comunitãþilor româneºti din aceastã

organizaþie . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Înfiinþarea Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria,

în anul 1946    . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Structura Vicariatului Ortodox Român din Ungaria  . . . . 258
Structura eparhiei (vicariatului)  . . . . . . . . . . 259
Activitatea vicariatului  . . . . . . . . . . . . . 260
Activitatea pastoralã . . . . . . . . . . . . . . 260
Activitatea misionarã . . . . . . . . . . . . . .  261
Activitatea economicã   . . . . . . . . . . . . .   261
Legãturile cu biserica-mamã  . . . . . . . . . . .   262
Relaþiile dintre vicariat ºi stat . . . . . . . . . . .  262
Legãtura ecumenicã ºi relaþiile cu celelalte culte din Ungaria       263
Muzeul Vicariatului Ortodox Român din Ungaria  . . . . . 264

Încheiere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Bibliografie   . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Epilog  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304



312

Mûszaki szerkesztõ: Kovács Sándor
Készült 500 példányban 19,5 (A/5) ív terjedelemben

70 gr ofszet papíron,
a gyulai Schneider Nyomda kivitelezésében

Ügyvezetõ igazgató: Schneider János


