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Biserica este o capodoperã a istoriei.

De departe, ea îþi atrage atenþia asupra vieþii
de dupã moarte.

Despre locul unde oamenii se adunã,

Unde viseazã frumosul,

Unde cautã liniºtea,

Unde doresc înãlþarea sufleteascã.

Toþi care intrã în Casa-Domnului

Sã-ºi gãseascã liniºtea ºi pacea sufleteascã!

ªi sã stãm drepþi în faþa muzei care ne-a creat ºi ne menþine!

Sã ducem cu noi frumuseþea amintirilor aceastei lumii,
mult mai mare ºi mult mai frumoasã

decât cea pe care o vedem cu ochiul liber.

Pace ºi binecuvântare credincioºilor,
iertare pãcãtoºilor!

dr. Korzenszky Richárd
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Stimaþi cititori!

Vã rog, îngãduiþi-mi a vã face cunoscut în câteva rânduri, cum a
luat fiinþã gândul de a aºterne pe hârtie istoria acestui mic sat româ-
nesc. A început mai demult, atunci când s-a deschis pentru o zi grani-
þa dintre Aletea ºi Otlaca Mare, adicã Grãniceri. Era sâmbãta dupã-
amiazã,  când  am  primit un telefonat de la mama ºi sora mea, care
m-au întrebat dacã a doua zi (duminica) lucrez.

– Nu! am rãspuns.
– Atunci e foarte bine! Ne duci ºi pe noi la Otlaca Mare? Am auzit

cã se deschid graniþele.
O asemenea rugãminte nu puteam refuza ºi mã bucur cã am rãs-

puns pozitiv la aceasta pentru cã dincolo, la Otlaca Mare, am întâlnit
oameni care ºtiu foarte multe despre strãmoºii noºtri ºi de la care am
auzit multe poveºti adevãrate despre „rãdãcinile” acestui neam. În cã-
lãtoria noastrã, primii oamenii cu care ne-am întâlnit au fost vameºii
ºi grãnicerii care ne-au primit cu mare cinste ºi dragoste, numindu-ne
„neamurile de la Otlaca Micã”. Cei ce au crescut în acest sat ºtiu cã,
noi am fost Otlaca Micã, iar dincolo de graniþã a rãmas Otlaca Mare.
În mijlocul satului m-am oprit ºi am întrebat un bãtrân care este casa
pe care noi o cãutam. Acesta ne-a îndrumat spre casa cãutatã, ne-a
dat veºti ºi despre nepoþii mamei, despre unchiu Porfilaº, în vârstã de
80 de ani, care a ieºit în stradã ºi cu lacrimi în ochi ne-a întrebat:

– Voi sunteþi Nuþicã, Floricã?
Lacrimile au apãrut ºi în ochii mei, dar ºi în ai vecinilor, ieºiþi cu toþii

în stradã.
În timp ce încuiam maºina, un bãtrânel de vreo 80 de ani s-a apro-

piat de mine, m-a salutat ºi m-a întrebat dacã vin din Otlaca Micã?
– De acolo! - am rãspuns eu, iar acesta s-a apucat sã-mi poves-

teascã despre trecut, iar spre ruºinea mea, eu ºtiam foarte puþine lu-
cruri de la bunicii mei despre trecutul satului nostru. Nu este o scuzã
cã la ºcoalã nu am învãþat, dar nu mai trebuie sã dãm vina nici pe
ºcoalã ºi nici pe Trianon! Trebuie însã sã ºtim cã Trianonul a despãrþit

Otlaca în douã. Graniþa a despãrþit bunici, pãrinþi, copii ºi rudenii.
Întorcându-mã la bãtrânel, am ascultat cu gura cãscatã poveºtile

lui ºi când a terminat l-am întrebat cum îl cheamã?
– Bace Ionicã – a rãspuns.
Când l-am întrebat dacã duminica viitoare când mã voi reîntoarce

îmi va povesti totul, din nou, în faþa camerei video. Mi-a rãspuns afir-
mativ.

Dupã scurt timp, m-am dus dupã mama în casã unde m-a întâm-
pinat mirosul de pâine caldã, era ca un vis retrãit dupã 30–40 de ani.
În ograda din spate, ne-au întâmpinat gãini, cocoºi, raþe ºi gâºte mari
ºi frumoase. În faþa casei se afla o fântânã, iar puþin mai în spate, în
bucãtãria micã, cuptorul. Pe masa din curte erau patru pâini mari,
atunci scoase din cuptor, fãcute de mãtuºa care ne spunea cã, pentru
ea, „de acolo de sus” cineva i-a ºoptit, sã cocã multã pâine pentru cã
va avea „oaspeþi de dincolo”.

În drum spre casã mã gândeam când aº putea sã mã întorc în
satul acesta, de care simt cã mã leagã atâtea. ªi, oare, când voi avea
timp sã caut pârâul cu podul de care, bunica mea Purdi mi-a povestit
atâtea...

Atunci am ºtiut cã atunci când voi ajunge la pensie, voi scrie despre
cele auzite ºi voi cerceta, pentru ca toþi otlãcanii sã ºtie de unde se
trag ºi care le sunt rãdãcinile, cine suntem de fapt noi în aceastã þarã.

Ajunsã acasã, nu am mai pierdut timpul, m-am dus la mãtuºa Creþia
ºi am rugat-o sã vinã cu mine dincolo pentru c-am gãsit ceva deose-
bit ºi trebuie ºi ea sã vadã.

Sãptãmâna urmãtoare, m-am reîntors la badea Ionicã, care, în faþa
camerei video a povestit totul, despre ce a fost înainte de Trianon;
despre ªtefan Rusu, zis Paradaica. Cum ºi din ce a construit acesta
biserica ortodoxã din Otlaca-Pustã ºi cum s-au organizat ei ca mi-
noritate. Pe urmã am mers la Prea Sfinþia Sa Moller, care la 94 de ani
ºi cu o memorie de invidiat, ne-a pus în faþã Cartea Mare care conþi-
nea toate procesele verbale, cu toate gândurile ºi planurile pentru ridi-
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carea sfântului  lãcaº. Înapoiatã acasã, am povestit prietenilor despre
cele vãzute ºi auzite. Ei m-au îndemnat sã strâng date despre identita-
tea românilor din Otlaca-Pustã, despre istoria, tradiþiile ºi rãdãcinile
acestui neam. La cererea lor m-am înhãmat la treabã, dar mi-am dat
seama cã este o muncã foarte grea ºi am cerut ajutorul profesorilor
ºi prietenilor, printre care se numãrã d-na învãþãtoare Criºan, d-nul
profesor Cioca ºi soþia, Creþi. Tot ei m-au sfãtuit sã înfiinþez o asocia-
þie care sã se ocupe cu aceste probleme. Aºa a luat fiinþã Asociaþia
Culturalã Românã Mihai Purdi.

Când treaba a fost terminatã, ne-am dus din nou la Prea Sfinþia Sa
Moller pentru a-i mulþumi de ajutorul Domniei Sale. Vizita nu am fã-
cut-o singurã, ci împreunã cu tanti Vichi, tanti Sofi ºi Elvira, membre
ale asociaþiei. Prea Sfinþia Sa ne-a scris câteva rânduri ºi ne-a binecu-
vântat în munca noastrã.

Aceastã poveste a fost conceputã ºi scrisã în urma cercetãrilor,
pentru Dumneavoastrã, dragi Cititori ºi cu scuzele de rigoare, cã nu e
în stil de profesionist.

Oare este poveste sau legendã?

Grãniceri, (Otlaca Mare),1999.
(Transcrierea înregistrãrii sonore a filmului cu Bace Ioane)

Legenda

De vorbã cu Ioan Ungureanu din Grãniceri (România), în vârstã de
81 de ani.

– Vã rog sã ne povestiþi încã odatã despre întemeietorul bisericii de
la Pusta Otlãcii din Ungaria, despre care ne-aþi povestit aici în stradã
sãptãmâna trecutã. Ce aþi auzit despre ªtefan Rusu de la strãmoºii
dumneavoastrã?

– ªtefan Rusu era foarte mare gospodar, mare proprietar de avere

ºi era bãºtinaº cetãþean din Grãniceri, din moºi strãmoºi. Odatã s-a
întâmplat: avea vecini cum avem ºi noi, ºi în fundul grãdinii stãtea
bace Florea, mai bãtrân decât mine acuma, avea vreo 91 de ani. Bace
Florea sãpa în grãdinã o groapã ca sã punã cartofii pentru iarnã.
Sãpând, dãdea de niºte pietre mari: „Oare ce o sã fie acestea?”. Sã-
pând mai adânc a descoperit patru pereþi în care erau 2 morþi, adicã
oasele. A aflat ºi o ladã în care erau farfurii ºi alte lucruri de aur ºi de
argint. Câte erau, nu pot sã v-o spun, aºa se zice cã în douã coºuri
erau. Bace Florea nu ºi-a dat seama, nu ºtia ce sunt, nu a ºtiut carte,
ºi dupã ce s-a întâlnit în grãdinã cu tânãrul ªtefan Rusu – asta era
cam în 1870 – a zis:

– Mãi ªtefane, hai sã-þi povestesc întâmplarea, cum am umblat azi
cu îngropatul cartofilor. Am sãpat o groapã ºi am aflat multe farfurii.

– Bace Flore, puteþi sã-mi arãtaþi ºi mie?
El ºi-a dat seama ce a aflat, cã era om cu carte, iar bãtrânul era

analfabet.
Zice:
– Bace Flore, mi le vinzi mie? Îþi dau trei mãji de grâu pe ele.
- O, maicã! zice bãtrânul. I-a fãcut mare plãcere sã primeascã atâ-

ta grâu.
Dupã asta, Rusu tot s-a gândit, oare ce sã facã cu ele: „Dacã le

predau, le iau pe toate de la mine ãºtia de la stat!”. S-a hotãrât cã o
parte le va ascunde, ºi o parte sã le declare. Cele declarate, am auzit
cã acuma se gãsesc la muzeul din Budapesta. N-a ºtiut nimeni de ele,
cam 20 de ani nici nu le-au verificat. Între timp, bãtrânul bace Flore a
murit, ºi nimeni nu a ºtiut despre ele. Dupã 20 de ani au început sã
verifice, cã au fost de aur, de argint, diferite lucruri cu valori extraordi-
nare. S-a dus la Belgrad, la capitala Serbiei, la Viena, în capitala austro-
ungarã, la Budapesta ºi la Berlin. Dupã aceasta a fãcut relaþii cu mina
de aur, din Satu-Mare din Maramureº. Era ca un client de vânzãtor
de aur pentru o sumã foarte mare, pentru 20 de ani.

– No, ce se-ntâmpla: Oamenii în vremea aceea au fost superstiþi-
oºi, adicã credeau în tot, în dracul… erau cântãlãraºi. El avea munci-
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tori care ºedeau aici, la Grãniceri. Când mâncau la masã, avea un
aparat care era în camera cealaltã ºi fãcea zgomot, scârþâia. Spunea
cã asta face dracul, se scoalã de la masã ºi duce pâinea, ºi carnea la
dracul sã-l mângâie, sã se sature. (Avea acolo unu care manevra.)
Toatã lumea zicea: „E flãmând dracul, ºi-i duce de mâncat sã-i aducã
bani.”

– Aduce dracul bani la Pãrãdaicã, ziceau sãtenii.
– Ce s-a întâmplat mai departe?
– Avea o sumã mare de bani, ce fel de bani?! Coroane de aur!

Pãrãdaicã, cu coroanã de aur!... Paradaicã i-a fost numele de poreclã,
la noi la Grãniceri toþi oamenii au nume de poreclã. Adicã numele lui
era ªtefan Rusu care nume l-a primit de la pãrinþii sãi. Tot s-a gândit
ce sã facã cu banii. O parte i-a investit: în Grãniceri nu a avut curaj sã
facã mai mare investiþie, a luat pentru bisericã clopot mare, prapore ºi
diferite lucruri necesare. Odatã a primit ceva veste cã groful de la Pus-
ta-Megyes – care se cheamã acuma Otlaca-Pustã – vinde pãmântu-
rile de acolo. Nu ºtiu cã 1200 hectare sau mai mult. Dupã asta, prin-

dea caii la cãruþã, care nu e prea arãtoasã, cu doi cai rãi, îmbrãcat
prost, în loc de nasturi la brãcinar s-a legat cu ºtreang, cãruþa toatã
încãlitã de baligã, de gãinã, caii se dãdeau unu la altul, aºa de slabi
erau, ºi a pus un snop de tulei pe care a ºezut. Cine l-a vãzut, credea
cã vine un om beþiv. El avea un palton pânã jos la pãmânt. Banii îi
punea întru-n fel de sãculeþ, ºi-i punea sub paltonul lung. În lumea
aceea erau pe drum mulþi tâlhari, ºi a trebuit sã-l ascundã sã nu vadã
nimeni cã el are bani. Atunci nu era buletin, oamenii erau analfabeþi.
Astfel s-a  dus  acolo  la  Pustã sã cumpere pãmânt de la grof. Acolo
s-a adunat ºi cumnatu-s-o’, Mihai Drãgan, dar n-a avut bani sã cum-
pere toatã averea. Avea acolo vaci, boi, cai, ºi alte animale, adicã o
agriculturã bogatã. ªi acolo locuiau oameni români ºi unguri. Dupã
ce ajunsese la Pustã, a vrut sã intre la grof, dar portarul a zis:

– Eu te las sã intri, dar nu ºtiu dacã groful te primeºte sau nu.
A intrat totuºi înãuntru ºi zise:
– Bunã ziua domnule grof. Am venit sã cumpãr pãmântul de la

dumneata.
– Ieºi afarã, orbeþule! Tu vrei sã cumperi pãmântul meu? – ºi l-a dat

afarã groful.
Apoi a ieºit, s-a dus în curte ºi s-a întâlnit cu cumnatu-so’.
Cumnatul l-a întrebat:
– Mãi ªtefane, ai fost înãuntru sã vorbeºti cu groful?
– Am fost, dar m-a dat afarã, ºi m-a fãcut orbeþ.
– Ah, spune cumnatul! Stai puþin! Sigur cã dintre mulþii cumpãrãtori

care au trecut pe la el nu te-a cunoscut. (Mulþi cumpãrãtori au fost
acolo, dar nici unul nu a avut atâþia bani sã cumpere toate averea,
numai parþial. Mihai Drãgan a cunoscut groful, ºi a dat atenþie lui
ªtefan. Acesta s-a dus înapoi ºi stând în picioare groful imediat i-a
oferit un scaun, ºi ªtefan Rusu i-a spus:

– Domnule, nu te uita la iºtrang, uitã-te la asta. ª-a scos banii de
sub palton, ºi i-a arãtat bani de aur.

– Domnule! strigã groful. Atâþia bani?!
Dupã asta a stat de vorbã cu el.Plecarea grofului
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– Domnule, cât ceri pentru averea aceasta cu oameni, cu animale
cu tot.

– Costã atâta… (nu-mi mai amintesc cât).
S-au înþeles, pe urmã a zis groful:
– Tot þi-l vând, fãrã cocie ºi cai, pentru cã ultima oarã cu asta o duc

pe fiica mea la garã. Asta a fost o sumã colosalã.
Când a fost în ziua urmãtoare, ªtefan Rusu s-a dus la Pustã, a

scos o masã ºi un scaun în ocol, s-a urcat pe scaun ºi de pe scaun
pe masã, ºi a zis:

– Chemaþi pe toþi din sat aici, pe mici, pe mari, pe copii, sã nu lip-
seascã nimeni.

Le-a dat bunã ziua, cã toþi au fost români (el vorbea limba ma-
ghiarã).

 – Nu fiþi îngrijoraþi, eu vã dau pãmânt, eu am sã vã ajut, vã fac un
sat nou. Aduc preot, aduc dascãl, numai sã nu plecaþi dupã moºia
mea. Vã dau trei iugãre de pãmânt.

Oamenii toþi s-au uitat unu la altul, ºi dupã ce a plecat au spus:
„Mã, ãsta-i nebun, ãsta nu e normal.” Între oameni a rãmas impresia
cã e zãpãcit de cap.

Când a fost a doua zi, s-a dus la Pustã cu inginerul ºi au mãsurat
pãmânturile. Vãzând acest lucru, oamenii ziceau: „Asta nu e glumã”.

Inginerii au fãcut mãsurãtorile pentru catastral ºi pentru stabilirea
satului nou.

j j j

– Bace Ioan, de unde ºtiþi povestea aceasta?
– Toþi ºtiu din sat cã el a fost fondatorul acestei localitãþi, cu spriji-

nul ºi pe cheltuielile lui a fãcut totul pentru românii din Pustã, care au
fost împrãºtiaþi acolo sub razele soarelui.

ªtefan Rusu ºi soþia sa

Necrologul lui ªtefan Rusu
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Transcrierea protocolul, din „A-ROMÂNÃ”  pe limba românã.

Protocol

Luat în ºedinþa comitetului parochial, þânutã în zioa 25 maiu’ – 6
iuniu 1898.

Prezenzi: Pãr. Ioan Giulai, pre. Gheorghe Turicu, ªtefan Rus, Petru
Popa, Moise Laze, Mihai Maghiar, Ion Pista, Vasilie Alb, Nicolae Mara,
Gavrila Bodea,  Gheorghe Ungureanu, Gheorghe Purdi, Gheorghe
Rus ºi Iosif Moº.

Nr. 18.

Dupã ce comitetul parohial e prezentat în numãr cerut prin membrii
prezenþi, conform decisului din ºedinþa anterioarã þânutã în 17. 29.
maiu’ a.c. adus sub Nr.16. de a decide acum în aceastã ºedinþã defini-
tiv în privirea scrisorei inspectorelui regional ung. de scóla nr. 822 din
1898 º’in legãturã cu acésta ºi’nprivinþa susþierii ºcólei din P.Megheº
ca ºcóla confesionalã, din partea preºedintelui ca obiect de dezbate-
re, dar’ se pune în locul prim cestiunea ºcólei din P. Megheº cu aceea,
cã din considerarea dorinþei de o acea de a ne pãstra confesionalitatea
ºcólelor nóstre , precum apoi a respunderei înaintea lui Dzeu.

ªi a ómenilor pentru negligarea acestei dorinþe, cu tóte cã timpurile
sunt grele cãci apãsãtoare greomintele cari au a ale suporta credinci-
oºii nostri, sã chibzuim, sã ne sfãtuim, dacã putem sã susþinem noi
aceea ºcólã, ºi sã’ncungiurãm ofertul ce ni-l trimite inspectorul regesc
de ºcóla atrãgãtoriú la evidenþã, dar atrãgãtoriú în esenþã!

La acest loc se ridicã membrul comitetului parochial ªtefan Rus ci
cere a se trece la protocol urmãtoarea decheraþiune a sa:

Dumnezeu înduratul m’a dãruit cu o stare materialã buniºóarã. Din

Protocolul Bisericesc din 1898 / Nagyottlakai egyházi tanács
jegyzõkönyve 1898-ban
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simþul meu creºtinesc cu dorinþa ferbinte de a mântui credincioºii co-
munei mele Otlaca de alte sarcini nóuã de o parte, de altã parte dea a
face posibilã realizarea dorinþei fiecãruia din noi ca ºi acei sãrmani
împrãºtiaþi pe rãzoarele Pustei numitã Megheº sã fie împãrtãºiþi de
darul lui Dumnezeu ce-l revarsã asupra omenimii prin bisericã ºi ºcólã,
din considerarea cã’n Pusta amintitã este edificiú corespunzãtorú ºi
pentru slujbele cele sânte ºi pentru instruarea pruncilor, dar din lipsa
mijlócelor tóte acestea pân’acum nu sau putut  împlini, fie din sîmþul
meú creºtinesc ºi inimã curatã donez sântei nóstre biserici din Otlaca
din pãmântul meú arãtoriú aflãtoriú în Pusta Megheº un complecs
cam de 34. jugãre cu drept de proprietate vecinicã, ca din venitul ace-
lui pãmânt cu alte venite ce se mai aflã sã se susþinã acolo prog.
învãþãtoriú!

La caz însã, dacã ar pierii românii gr. orientli din P. Megheº ºaºa
n’ar fi pentru cine mai esista acolo bisericã ºi ºcólã, acest pãmânt sã
trécã în posesiunea rudeniilor sorelor! Condiþionat de acésta dai voiú
transcriea acest pãmânt în proprietatea bisericei nóstre din Otlaca.

Comitetul parochial surprins plãcut de acésta dechlãrãþiune, pe lângã
mulþãmirea sa ferbinte esprimatã cu graiul de preotul Georghe Turic
mãrinimosului  donatoriú Stefan Rus, ia la cunoºtinþã comunicãrile
lui, rezervând pe mai târziú dea slaveri forma ºi modul eternizararei
numelui ºi a familiei lui!

…Inspecorului regesc în urmarea donãþiunei se i se mulþãme’ascã
ofertul!

Act de vânzare–cumpãrare pentru terenuri din Meggyes-Puszta
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ªtefan Rusu,
întemeietorul comunei Otlaca-Pustã

(Fragment din lucrarea Comunitatea româneascã
din Otlaca-Pustã, scrisã de Elena Csobai)

ªtefan Rusu, (1857–1941) cu supranumele de Pãrãdaica, originar
din Otlaca (azi Grãniceri) a fost un bun negustor. S-a ocupat cu creº-
terea ºi îngrãºarea animalelor, pe care apoi le vindea la târgurile din
Arad, Budapesta, Viena. Acest bun gospodar mulþumitã priceperii cu
care fãcea comerþ, a ajuns la un venit din ce în ce mai convenabil,
astfel agonisind o avere importantã. În memoria sãtenilor se pãstrea-
zã mai multe variante ale unei legende care se referã la bogãþia pe
care ªtefan Rusu ar fi obþinu-o descoperind undeva o comoarã.
Despre viaþa acestui gospodar român, pe baza documentelor pãs-
trate, se ºtie cã fiind bun creºtin a þinut mult la religia ortodoxã, la
neamul românesc. ªtefan Rusu totodatã a fost membru al comitetului
parohial din comuna Otlaca (Grãniceri). În protocolul întocmit la
ºedinþa comitetului parohial þinutã în ziua de 25 mai / 6 iunie 1898 se
aflã urmãtoarele: Comitetul parohial are sarcina de a decide “acum în
aceastã ºedinþã definitivã în privinþa scrisoarei inspectorului regesc
unguresc de ºcoale nr. 822 din 1898 ºi-n legãturã cu acesta ºi-n pri-
vinþa susþinerei ºcoalei în P-Megheº ca ºcoalã confesionalã, din par-
tea preºedintelui ca obiect de dezbatere dar se pune în locul prim
chestiunea ºcoalei din P. Megheº cã din considerarea dãtorinþei ce o
avem de a ne pãstra confesionalitatea ºcoalelor  noastre precum apoi
a rãspunderei înaintea lui D-zeu ºi a oamenilor pentru negligarea
dãtorinþe cu toate cã timpurile sunt grele, cãci sunt apãsãtoare
greomintele cari au ale suporta credincioºii noºtri, sã chibzuim, sã ne
sfãtuim, oare putem sã susþinem noi acea ºcoalã ºi sã încungiurãm
ofertul ce ni-l trimite inspectorul regesc de ºcoalã atrãgãtoriu la evi-
denþã, dar otrãvitoriu în esenþã! La acest loc se ridicã membrul comi-
tetului parohial ªtefan Rus el cere a se trece la protocol urmãtoare
dechezãþiune a sa: Dumnezeu înduratul m-a dãruit cu o stare materi-

alã buniºoarã. Din simþul meu creºtinesc, cu dorinþa fierbinte de a
mântui credincioºii comunei mele Otlaca de alte sarcini nouã de o
parte, de altã parte de a face posibilã realizarea dorinþei fiecãruia din
noi, ca ºi acei sãrmani împrãºtiaþi pe rãzoarele Pustei numitã Megheº
sã fie împãrtãºiþi de darul lui Dumnezeu ce-l revarsã asupra omenimei
prin bisericã ºi ºcoalã. În considerare cã-n Pustã amintitã este edificiu
coresponzãtoriu ºi pentru slujbele cele sânte ºi pentru instruarea prun-
cilor – dar din lipsa nemijloacelor toate acestea pânã acum nu sor
putut împlini, – zic din simþul meu creºtinesc ºi inimã curatã dones
sântei noastre biserici din Otlaca din pãmântul meu arãtoriu aflãtoriu
în Pustã Megheº un complecs cam de 34 de iugãre cu drept de pro-
prietate vecinicã, ca din venitul acelui pãmânt cu alte venite ce sor mai
afla sã se susþinã acolo preot-învãþãtoriu! La cas însã dacã ar pierii
românii gr. orientali din P. Megheº ºi aºa n-ar fi pentru cine a mai
exista bisericã ºi ºcoalã, acest pãmânt sã treacã posesiunea rudeni-
ilor mele! Condiþionat de acesta dar voi transcrie acest pãmânt în
proprietatea bisericii noastre din Otlaca. Comitetul parohial surprins
de aceastã declaraþiune, pe lângã mulþumirea sa fierbinte exprimatã
cu graiul de preotul Georgiu Turic mãrinimosului donãtoriu ªtefan
Rus, ia la cunoºtinþã enunþãrile lui, rezervând pe mai târziu de a staveri
forma ºi modul eternizãrii numelui lui ºi a familiei lui! În legãturã ªtefan
Rus propune iarã comitetul parohial enunþã ca decis cã: În conside-
rare cã cumpãrãtorii celor 52 de locuri alcãtuise în pãmântul de lângã
edificiul capelei ºcoale din p. Megheº nou observat condiþiile staverite
în contractele încheiate cu aºa zisã comisia mixtã de atunci, ba cei
mai mulþi cu excepþia a lor 2-3 au pãrãsit acelea locuri, ºi de un ºir de
ani epitropia bisericeascã le manipuleazã, sã se facã demers pe lângã
veneratul conzistoriu pentru minicirea a celor contracte, ca apoi lo-
curile acelea sã se dea pe alta cale, în altã formã la oameni, bunãoarã
pe lângã o platã anualã ca arendã 47, 50 mp din care sumã sar putea
mereu-mereu desplãti acel pãmânt de greomintele cu cari sa întabulat
Forma de dupã care sã se dea în folosinþã oamenilor acestea locuri
se va staveri din partea comitetului dupã ce se va ºti rezultatul în urma
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demersului la Veneratul conzistoriu precum ºi dupã ascultarea pãre-
rilor bãrbaþilor mai asperþi în astfel de chestiuni. Inspectorului regesc
în urmarea donãþiunei sã i se mulþumeascã ofertul!

Din  acest  document  reiese  clar  cã din pãmântul lui ªtefan Rusu
s-au împãrþit 52 de locuri de casã în imediata apropiere a capelei
ºcoalã. Într-adevãr la Oficiul funciar din Mezõkovácsháza, în anul
1968 s-au înregistrat într-o carte funciarã 52 de locuri cu casã. În
acest registru se aflã:

În cartea funciarã au fost înregistrate cele 52 de locuri cu numãrul
topografic. Aceste locuri cu timpul au fost moºtenite sau cumpãrate
de noi proprietari ºi numai târziu, abia în anul 1974 vicariatul ortodox
din Jula a declarat cã biserica e de acord ca aceste locuri sã intre

definitiv în posesia acelora care le-au cumpãrat ori le-au moºtenit.
La Oficiul funciar din Mezõkovácsháza se aflã declaraþiile oficiului

din anul 1974 cãtre fiecare locuitor al celor 52 de case în care se scrie
cã aceste locuri sunt în posesia Bisericii Ortodoxe Române; se notea-
zã de asemeni cine este proprietarul, de când locuieºte în casã, cum a
ajuns acolo ºi cã aceastã declaraþie s-a fãcut în interesul proprietari-
lor, casa ºi locul respectiv intrând definitiv în posesia acestora.

Aceastã listã atestã cã s-a împlinit dorinþa donatorului ªtefan Rusu
fiindcã locurile au rãmas într-adevãr în posesia bisericii ortodoxe ro-
mâne pânã în anul 1974. Proprietarii au fost români de religie greco-
orientalã, dupã cum atestã ºi numele lor. Existã cazuri în care numai
unul dintre proprietari, adicã sau soþul, sau soþia, este ortodox. Deci
din cauza cãsãtoriilor mixte numai unul dintre membrii familiei moº-

Membrii asociaþiei la Grãniceri Preotul Simion Miller, cu nepoata sa din Otlaca-Pustã
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tenitoare este român. Aceºti proprietari, cu câteva excepþii au fost a
doua, sau chiar a treia generaþie care a moºtenit locurile donate de
ªtefan Rusu.

Urmãrind pe harta comunei cele trei strãzi unde au locuit aceste
familii, strãzile Felszabadulás, Kossuth ºi Dózsa închid pânã azi un
triunghi. O a patra laturã este formatã de bisericã ºi de cimitirul orto-
dox.

Întemeierea comunitãþii bisericeºti

Dupã ce numãrul românilor locuitori în Pustã Megheº a crescut
treptat, la sfârºitul secolului al XIX-lea s-a înfiinþat comunitatea biseri-
ceascã. Din anul 1898, deci dupã formarea noii aºezãri în Pustã
Megheº, slujbele bisericeºti au fost sãvârºite în edificiul ºcolii confesi-
onale, care ºi-a deschis porþile prin contribuþia lui ªtefan Rusu care a
ridicat un imobil ºi a dãruit un complex cam de 34 iugãre, cu drept de
proprietate veºnicã, ca din venitul acestui pãmânt, cu alte venite, sã se
susþinã în Pustã Megheº un preot învãþãtor.

Abia în anul 1907 s-a gãsit un edificiu potrivit pentru instalarea
unei capele, care a existat pânã la zidirea bisericii din anul 1913. Cre-
dincioºii din anul 1898 au fost rânduiþi în purtarea de grijã a preoþilor
din Chitighaz, care se deplasau în comuna nou înfiinþatã pentru sã-
vârºirea slujbelor bisericeºti în sala de clasã a ºcolii confesionale. În
arhiva parohiei s-a pãstrat bugetul întocmit pentru zidirea bisericii.
Aici se scrie cã „Tekintetes Rusz István földbirtokos úr elrendelése Kígyos
melleti ottlakai pusztán Görög keleti temlpom ujjontan felépítésére
vonatkozva”… Acest document-buget scris în limba maghiarã conþi-
ne foarte amãnunþit toate lucrãrile de construcþie a bisericii din Otlaca-
Pustã. Acest buget cuprinde în opt pagini urmãtoarele lucrãri:

1. Muncã de pãmânt
2. Muncã de zidar
3. Muncã de dulger

4. Muncã de acoperiº
5. Muncã de tinichiu
6. Muncã de tâmplar, fierar
7. Alte munci”.

Pe ultima paginã se aflã iscãlitura lui Kukla Antal ºi a lui Rusu ªtefan
cu datarea în Aletea în anul 1912 ianuarie 20, ºi este ºtampilatã tot de
Kukla Antal. Acest buget a fost revidiat ºi întregit de inginerul Rozvan,
în Arad la 7 martie 1912. Acestui buget inginerul Rozvan îi adaugã
încã douã pagini cu titlul „Templom belsõ szükséglete” în care se des-
criu lucrãrile interiorului bisericii:

1. Iconostasul pe baza planului alãturat
2. Tronul Mariei ºi scaunul episcopesc pe baza planului alãturat
3. Proscomedia cu sticlã ºi uºã cu douã aripi
4. Un dulap pentru kuratorul
5. Stranele cu rafturi pentru cãrþi
6. Echafaud pentru predicã
7. Pictarea icoanelor în ulei de pe iconostaz
8. Pictura tavanului di-naintea iconostasului
9. Peretele pentru masa din altar cu fundamentul potrivit
10. Masa din altar cu echafaud”.

Dupã cum am arãtat, deci ºi acest document atestã cã Rusu ªtefan
ca donator a comandat bugetul ºi el l-a ºi iscãlit. În dosul altarului din
bisericã ºi azi putem citi urmãtoare: „S-a zidit aceastã bisericã pe spe-
sele bunului creºtin ªtefan Rusu ºi soþia nãsc. Zenobia Drãganu locu-
itori în Otlaca în anul Domnului 1913 (s.n.) când era domnitor
Mãiestatea Sa Împãrat ºi rege Francisc Iosif I. În diecezã episcop:
Ioan I. Papp Protopop Dr. Dimitrie barborde Ileni, preot în Otlaca:
Gheorghe Turicu, Iustin Iancu, Romul Mladin, prin zidarul: Anton Kukla
ºi Stifler Macsim mãsor, ambii de den. Aletea”.

Pe baza cererii credincioºilor din Pustã Megheº, în anul 1913 co-
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munitatea bisericeascã din filie s-a transformat în parohie de sine stã-
tãtoare,  independentã.  ªi pentru  cã din voinþa ctitorilor ªtefan Rusu
s-a asigurat cele necesare pentru existenþa unui preot, comitetuº pa-
rohial în luna iunie anul 1913 a publicat un concurs pentru îndeplini-
rea postului de paroh la parohia din Pustã Megheº. Concursul a fost
câºtigat de Teodor Draia care a slujit în comunã ca preot-învãþãtor
pânã în anul 1920. Din acel an parohia rãmâne vacantã pânã în anul
1931 când Florian Duma este ales preot. El pãstoreºte comuna pânã
în anul 1947. Din anul 1947 e vacantã pânã la anul 1958. Din anul
1958 pãstoreste comuna preotul Rocsin Teodor pânã la moarte lui
din 2002.

Din 1913, urmãtorii cantori au slujit în bisericã:
Moisã Otlãcan, Ocan Teodor, Dimitrie Molleriu, Gabor Gabor,

Sãlãjan Ioan, Pilan Teodor,
Popa Teodor, Purdi Michai, Gabor Gheorghe, Popa Teodor.

Mai jos redãm „lista adunãrii parohiale din Otlaca-Pustã Megheº
din anul 1917”.

Numele membrilor
1. Arpa Florian

2. Ardelean Pavel
3. Botaº Alexã

4. Botaº Dimitrie
5. Botaº Petru

6. Botaº Simion
7. Botaº Simion
8. Botaº Moisã
9. Baba Teodor

10. Bucur George
11. Bucur Teodor

12. Borzan Michaiu
13. Blidarui Iosif

14. Brad Nicolae
15. Bredean Petru
16. Bodea Gãvrilã.
17. Budean Dimitrie
18. Costea Moise
19. Chereº George

20. Cherecheº George
21. Clop Nicolae

22. Cosma George
23. Copaciu George

24. Copaciu Petru
25. Duma Ioan

26. Dobriþan Nicolae
27. Fogiº Ioan
28. Guler Ioan

29. Groza Moise
30. Giurgiuþ George sen.
31. Giurgiuþ George jun.

32. Gabor Moise
33. Gabor Nicolae
34. Gabor Nicolae
35. Gãvrilã Teodor
36. Hãrþãu Dimitrie
37. Hador Vasilie
38. Hiredea Ioan

39. Iliº Ioan
40. Igna Dimitrie
41. Ilea Dimitrie
42. Moþ Petru

43. Morar George
44. Maier Paveº
45. Maier ªtefan

46. Maier George
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47. Mocan George
48. Misarãº Ioan
49. Murãºan Ioan

50. Mara Ioan
51. Nadrãu Ioan

52. Otlãcan Teodor
53. Otlãcan Teodor
54. Otlãcan Ioan

55. Otlãcan Moise
56. Ocan Andreiu
57. Ocan Teodor
58. Olariu Mihaiu
59. Pilan Moise
60. Pilan Teodor
61. Pilan Michaiu
62. Pilan George
63. Pilan Gãvrilã

64. Pilan George Moise
65. Pilan Petru

66. Pilan Ioan Michaiu
67. Popa Teodor

68. Purdi Michaiu sen.
69. Purdi Michaiu
70. Purdi George

71. Purdi George Gãvrilã
72. Blaga Iosif

73. Sferdian george
74. Sârbu Ioan
75. Suciu Pavel

76. ªimonca Ioan
77. Stretica George

78. Sãlãjan Ioan
79. Plopu Ioan

80. Volenter Ioan
81. Volenter Petru

82. Vorindan Teodor

Pe baza cercetãrilor istorice din Ungaria, întreprinse în ultimele douã
decenii referitoare la românii din judeþele Bichiº, Bihor ºi Csongrád
putem afirma cã istoricul românilor din cele 18 localitãþi unde încã ºi
azi existã câte un mic nucleu românesc aratã o continuitate începând
din secolul al XVII-lea ºi pânã în prezent. Documentele pãstrate în
arhivele bisericilor ortodoxe  atestã cã începutul stabilirii românilor pe
meleagurile Ungariei de azi aproape coincide cu anul înfiinþãrii paro-
hiilor ortodoxe. Cu câteva excepþii, marea majoritate a parohiilor or-
todoxe româneºti s-a înfiinþat în secolul al XVII-lea ºi al XVIII-lea. O
excepþie este chiar comunitatea româneascã din Otlaca-Pustã.

Istoricul comunei începe relativ târziu, doar din a doua jumãtate a
secolului al XIX-lea. Este cunoscut faptul cã în judeþul Bichiº al doilea
val de colonizare a început în a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea
ºi a durat pânã la sfârºitul secolului al XIX-lea. În general, în aceastã
perioadã a colonizãrii, dintr-o aºezare cu o populaþie mai numeroa-
sã, chiar numai la câþiva kilometri de aºezarea bãºtinaºã, o parte a
locuitorilor înfiinþeazã o nouã localitate. Atunci când dorim sã descri-
em istoricul comunei Otlaca-Pustã trebuie sã pornim chiar de la de-
numirea comunei. În secolul al XVIII-lea comuna Otlaca, (azi Grãni-
ceri, aparþine de România) fãcea parte din comitatul Arad. În anul
1736 Otlaca era între cele mai populate localitãþi din judeþul Arad din
punctul de vedere al numãrului iobagilor înstãriþi, mai puþin înstãriþi,
jeleri, sau pãlmaºi (hospes, subhospes, inqilinus). În statistica din anul
1746 comunitatea ortodoxã românã din Otlaca avea doi preoþi: pe
Pop Petru ºi pe Popa Ioan. În decursul secolului al XVIII-lea în general
soarta iobagilor era plinã de neajunsuri cu caracter economic, fiindcã
aceºtia nu puteau Istoricul comunei Otlaca Pustã – care azi îi aparþine
Ungariei – începe cu Pustã Medgyes. Statistica eparhialã a bisericii
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ortodoxe române cu privire la comitatele Cenad, Bichiº ºi pãrþile arã-
dene rãmase Ungariei de astãzi aminteºte filialele parohiei Otlaca:
Aletea, Lökösház, Jánosház ºi parohia Pustã Megheº care este echi-
valentul comunei Otlaca-Pustã de azi. Numele comunei de azi redã
foarte fidel cã s-a înfiinþat dintr-o pustã (din Pustã Medgyes) a comu-
nei Otlaca, azi Grãniceri.

EPILOG

Tratatul de pace de la Trianon din anul 1918, pentru românii din
Otlaca-Pustã ºi din preajma satului a creat o situaþie nouã. Frontiera
i-a izolat de românimea de care au fost legaþi în mod natural. Din
cauza aceasta, aºezarea a rãmas fãrã intelectualitate ºi fãrã pãturã
conducãtoare. Faptul aceasta a avut efect asupra vieþii culturale ºi
asupra reorganizãrii obºteºti.

Biserica ºi ºcoala ortodoxã din Otlaca-Pustã au rãmas fãrã preot
ºi dascãl. Izolarea s-a intensificat ºi prin faptul cã centrul religios –
Episcopia Ortodoxã Arãdeanã, a rãmas în România. Astfel, asupra
acestei comunitãþii mici a început sã se întindã asimilarea.

Prin lucrarea de faþã, am avut intenþia de a prezenta devenirea co-
munitãþii româneºti din Otlaca-Pustã, pânã în prezent. Am insistat pe
rolul marcant al lui ªtefan Rusu, întemeietorul bisericii ºi susþinãtorul
religiei ortodoxe, prezentând documente oficiale ºi legendele popula-
re. Comunitatea româneascã redusã, care a suferit multe greutãþi, chiar
ºi în timpul prezent neprielnic dovedeºte un dinamism remarcabil ºi o
aptitudine iniþiatoare. Dovada acestui fapt este cã în Otlaca-Pustã, în
anul 2005, s-a înfiinþat Asociaþia Culturalã Românã „Mihai Purdi”.
Contând ºi pe acei otlãcani azi depãrtaþi din sat, asociaþia are scopul
de pãstrare a limbii materne ºi a valorilor culturale ale românilor din
sat, reînnoirea tradiþiilor locale, de a face cunoºtinþã cu renumiþii oa-
meni din localitate, cu producþiile literare (poezii, poveºtii) legate de
sat, de comunitãþile româneºti din Ungaria, ºi din þara-mamã. Avem
scopul sã culegem povestirile românilor vârstnici, care încã trãiesc,
dorim sã prezentãm limba arhaicã, graiul vorbit de înaintaºii noºtri,
de bunici ºi strãbunici.

Planul nostru este cercetarea colonizãrii românilor otlãcani pe baza
diferitelor izvoare (cum ar fi Arhiva Judeþeanã din Arad), dezvoltarea
activitãþii pentru pãstrarea ºi creºterea valorilor, angajarea legãturilor
cu asociaþiile româneºti din þarã ºi de peste hotare, cu biserica Orto-
doxã din Grãniceri. Avem acþiuni comune cu Autoguvernarea minori-

Mormintele familiilor Drãgan ºi Rusu, din faþa bisericii

e f
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tarã din Otlaca-Pustã, am iniþiat sãrbãtorirea zilei românilor din Otlaca-
Pustã.

România a devenit membrã a Uniunii Europene, astfel sperãm cã ºi
în Otlaca-Pustã va creºte prestigiul limbii ºi culturii româneºti ºi se va
întãri cooperarea regionalã. Acest fapt poate avea influenþã favorabi-
lã ºi pentru populaþia otlãcanã, pentru membrii comunitãþii bisericii
ortodoxe, evanghelice ºi catolice din localitate. Credem ºi sperãm cã
publicarea acestei cãrþi va fi de folos pentru credincioºii din sat ºi
pentru biserica ortodoxã din Otlaca-Pustã, care va strãluci din nou
cu lumina meritatã ºi va rãsuna de cântecul sfânt pentru lauda Dom-
nului.

Stimaþi cititori, ºi dumneavoastrã puteþi contribui la reuºita acestui
scop, deoarece venitul obþinut din comercializarea acestei cãrþi este
oferit pentru renovarea Bisericii ortodoxe din Otlaca-Pustã.

Autorii

Maslu în biserica din Otlaca-Pustã,
în ziua Înãlþãrii Domnului, 17 mai 2007
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A templom nem csupán mûvészettörténeti emlék.

A templom messzirõl figyelmeztetõ látvány,
hogy a földrõl tekintsünk fel az égbe.

Belsõ tér, amely embereket gyûjt össze,
embereket, akik akarják a szépet,

- embereket, akik keresik a csendességet,
- embereket akik fel akarják emelni a szívüket. 

Találjon megnyugvást és békét mindenki,
aki betér ebbe az Isten-házába!

Álljon meg csodálattal azok mûve elõtt,
akik a mûalkotásokat létrehozták és megõrizték!

Vigye magával a szépségnek élményét,
amely azt hirdeti ezen a helyen is,

hogy több és nagyobb a világ annál,
mint amit szemünkkel láthatunk.

Béke az érkezõknek, áldás a távozóknak!
 

dr. Korzenszky Richárd
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Tisztelt olvasó!

Kérem, engedje meg nekem, hogy néhány mondatban
tájékoztassam Önt, hogyan is született meg a gondolat arról, hogy
papírra vessem a mi kis templomunk és falunk román ajkú lakossága
betelepülésének történetét.

Valamikor régen történt, amikor ELÕSZÖR ideiglenesen
megnyitották a határt egy napra Elek és Nagyottlaka, mai nevén Grã-
niceri között.

Édesanyám és a Húga szombat délután felhívtak telefonon és
megkérdezték „holnap (vasárnap) dolgozol?” „Nem dolgozom” –
feleltem.

Akkor nagyon jó, elviszel minket Nagyottlakára?! Hallottuk, hogy
megnyitották a határt. Ebben a mondatban kérés is, meg anyai utasítást
is volt, amire nem lehetett nemmel válaszolni. De ma már nagyon
örülök ennek a kérés-utasításnak, mivel „odaát” olyan emberekkel
találkoztam, akik többet tudnak õseinkrõl, rólunk ottlakai románokról,
akiktõl olyan mesét, „valóságot” hallottam, amit egy ember-közelibb
társadalomban iskolában tanítanak. Ezt hívják „GYÖKEREKNEK”. Akkor
már tudtam, hogy egyszer nyugdíjas koromban az itt hallottakat leírom,
a történetet tovább kutatom, hiszen mindenkinek tudnia kell honnan
jöttünk, hová tartunk, kik is vagyunk ebben az országban.

Folytatva a nagy utazást a határon a román vámosok és határõrök
érezhetõen nagy szeretettel és tisztelettel fogadták a „neamurile de la
otlaca micã”, tehát a ROMÁN ROKONOKAT KIS OTLAKÁRÓL. Azt
hiszem, aki ebben a kicsiny faluban nõtt fel az tudja, hogy mi voltunk
a „Kisottlaka”, odaát pedig a Nagyottlaka. Kérdéseinkre pontosan
elmondták, hogy a 25 éve nem látott szülõk, nagyszülõk unokatestvérei
hol laknak.

Beérve a falu központjába, megálltam és egy bácsikát
megkérdeztem, hogy valóban ez az a ház, amit keresünk, s õ igennel
válaszolt. De már jövetelünk hírére édesanyámék unokatestvére,

Porfilás untyu (80 éves) kijött és szûnni nem akaró sírás közepette –
mindkét részrõl – azt mondta: „Tu eºti Nuþicã, Floricã? E jelenet az én
szememben is, de az összesereglett szomszédok szemében is,
könnyeket csalt ki. Miközben én a kocsit zártam le, odajött hozzám
egy 80 év körüli bácsika és intelligensen köszönt, majd megkérdezte,
tán csak nem a kis Ottlakáról jöttünk? De igen, válaszoltam, majd õ
belefeledkezve a jelenbe, mesébe kezdett és mesélt a múltról, amelynek
részese volt. Elmesélte azt, aminek csak egy részét hallottam
nagyapámtól és nagyanyámtól, szégyellve magam, hogy én miért nem
tudom pontosabban ezt a történetet. Nem mentség, hogy az iskolában
nem tanították, nem mentség Trianon sem! Hiszen tudjuk, hogy Ottlakát
is kettéválasztotta a Trianoni határ, de errõl majd késõbb…

Visszatérve a bácsikához, meséjét tátva maradt szájjal hallgattam.
Majd amikor befejezte, megkérdeztem, hogy hívják? Bace Ioane,
válaszolta. Megkérdeztem János bácsit, ha a jövõ vasárnap
visszajövök e mesét elmondja-e a videó-kamera elõtt. Azt felelte, igen.

Visszamentem és rögzítettem az általa elmondottakat, amit
szeretnék majd Pusztaottlakán a románok napján levetíteni.

E kis idõ után bementem édesanyámék után a házba, s megcsapta
orromat a frissen sütött kenyér illata, és mintha idõben visszatértem
volna 30–40 évet. A tornácos ház udvarán egészséges kacsák, libák,
tyúkok, kakasok szaladgáltak, a házzal szemben gémes kút, majd a
melléképület egyik helyiségében kemence. E helyiségbe beérve az
asztalon 4 nagy kerek frissen sütött kenyeret láttam. „Mãtuºa” mondja,
úgy mintha csak magának mondaná: „Odafentrõl súgták, süssek sok
kenyeret, hátha valaki meglátogat minket odaátról”.

Hazafelé jövet, már azon gondolkodtam, mikor tudok ide, ebbe a
faluba visszajönni, ami engem annyira vonz, mikor lesz annyi idõm,
hogy megkeressem azt a patak felett ívelõ hidat, amirõl a drága Purdi
nagymamám annyit mesélt.

Hazaérve nem sokat teketóriáztam, szóltam Tusi Kréciának, kérlek,
gyere velem, Te mégis román tanárnéni vagy, valami csodálatos dolgot
hallottam odaát, ezt meg kell Neked is hallgatni.
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A következõ hétvégén visszamentünk és a „Bace Ioane”-t leültettük
a kamera elé és mesélt-mesélt arról, milyen is volt az élet Trianon
elõtt, amikor ªtefan Rusu, azaz ismertebb nevén Pãrãdaica, hogyan
és mibõl építette fel a mai Pusztaottlakán az ortodox templomot, és
hogyan alapította azt a román közösséget, akik az ottlakai Medgyes-
Pusztán letelepedtek. Ezt követõen elmentünk Moller tisztelendõ úrhoz,
aki 94 évével, teljes szellemi frissességgel elébünk tárta azt a „Nagy
Könyvet”, amely tartalmazta az akkori közjegyzõ jegyzõkönyveit,
rögzítve azokat a gondolatokat, melyek templomunk építését indították
el.

Hazafelé jövet elmeséltem e történetet ottlakai barátaimnak, és õk
ezt mondták nekem: biztosan lesz érdeklõdés a történet iránt. Felkértek,
vessem papírra, gyûjtsem össze a pusztaottlakai románság eredetét,
történetét, hagyományait, népi szokásait, a falu román ajkú lakosainak
betelepülését.

De ahhoz, hogy tovább folytassam az önmagam számára
meghatározott munkát, láttam, hogy egyedül nehezen birkózóm meg
a feladattal. Ezért volt tanáraimhoz, barátaimhoz fordultam segítségért.
Pusztaottlakán és az elszármazottak közül elsõként a volt tanáraim
közül Krizsán tanárnéni, Csóka tanár úr és felesége Kréci néném sietett
a segítségemre, s õk javasolták, hogy hozzunk létre egy kulturális
egyesületet, és õk mindenben támogatnak, segítik kutatásaimat. Így is
lett. 38 fõvel megalakítottuk a Purdi Mihály Román Kulturális
Egyesületet. A faluban mindenki a legjobb emlékezete szerint mesélt,
mesélt. Ezt követõen még egyszer elmentünk a Moller tisztelendõ
úrhoz Viki nénivel, Zsófi nénivel és Elvirával, de akkor már az egyesület
képviseletében. Elmentünk megköszönni a segítõkészséget, amit Tõle
kaptunk. Tisztelendõ úr néhány sorban leírta és megáldotta a
tevékenységünket.

Ezt a „mesét” szeretném Önnek/Neked, Kedves Olvasó, elmesélni
és leírni az eddigi – nem profi – kutatásaim eredményét.

Mese vagy valóság?

Grãniceri (Nagyottlaka), 1999
A filmben elmesélt történet hiteles fordítása

– Kérem, mesélje el nekem ismét azt a történetet, amit a múlt héten
mesélt nekem az utcán, a pusztaottlakai ortodox templom alapítójáról.

– Nevem: Ungureanu János, Grãniceriben (a romániai Nagyottlakán)
lakom, 81 éves vagyok.

– János bácsi! Kérem, mesélje el nekünk ªtefan Rusuval kapcsolatos
legendát, amit közvetlenül a  szüleitõl, nagyszüleitõl  hallott.

– Rusu ªtefannak nagy vagyona és gazdasága volt. Tulajdonosa
volt még annak a vagyonnak is, amit Grãniceri származású szüleitõl
örökölt.

És egyszer csak mi történt: Szomszédjai neki is voltak, ugyanúgy,
mint nekünk, s a kert végében volt egy öreg szomszédja, a Flore bácsi,
aki a 91 évével idõsebb volt, mint én most. Ez a Flore bácsi ásott a
kertben egy gödröt, legyen, amibe a téli krumpliját letárolja.

Ásás közben nagy kövekre bukkant: – vajon mi lehet ez? Tovább
ásva felfedett négy falat, benne 2 halottal, azaz a csontjaikkal. Talált
mellettük egy ládát is, melyben különféle csillogó tárgyak voltak.

Nagyságukat és mennyiségüket nem tudom megmondani. Flore
bácsi nem tudta, hogy ezek milyen tárgyak, mibõl vannak, hiszen nem
ismerte a betûket sem, s miután a kertben találkozott a fiatal Rus
ªtefannal – ez kb. az 1870-es években volt – ezt mondta:

– István gyere, meséljem el neked, hogy jártam gödörásás közben,
amikor a krumplit el akartam tenni télire. Ástam egy gödröt és találtam
sok-sok evõeszközt.

– Flore bácsi, megtudja mutatni nekem is?
Õ már akkor tudta, hogy mit talált, hiszen tanult ember volt, míg az

öreg analfabéta. Mondja:
– Flore bácsi, eladja nekem ezeket, a tárgyakat? Három mázsa búzát

adok érte.
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– Oh, anyám! – mondja az öreg. Nagyon megörült annak a sok
búzának.

Ezek után ªtefan Rusunak mindig az a gondolat járt a fejében, mit
is tegyen ezzel a sok arany- és ezüsttárggyal, hiszen ha leadja mindet,
elveszi tõle az állam. Ezért úgy határozott, hogy egy részét bejelenti –
s úgy hallottam, hogy ezek Budapesten találhatók – míg másik részét
elrejti.

Senki nem tudott róla, 20 évig rejtegette. Idõközben Flore bácsi
meghalt. Majd a 20 év után, amikor jobban számba vették a tárgyakat,
igazán akkor jött rá, hogy ezek az arany és ezüst tárgyak
felbecsülhetetlen értéket képeztek. Elment Belgrádba, Szerbia
fõvárosába, Bécsbe, az osztrák-magyar monarchia fõvárosába, majd
Budapestre és Berlinbe. Ezután kapcsolatot létesített Szatmárnémetiben,
Máramarosban. Õ volt az arany értékesítõ kliensük.

No, és mi történt ezután?
Az emberek abban az idõben nagyon vallásosak voltak, hittek az

ördög létezésében, hittek a babonában. Sok ember dolgozott nála,
sok munkása volt. Egyszer, amikor ebédeltek – a másik szobában
volt valamilyen szerkezete, ami csikorgó hangokat hallatott – mondja:
ezt az ördög teszi. Fogta magát és vitt egy kis kenyeret és húst, hogy
megetesse, megvigasztalja az ördögöt. (A másik szobában volt valaki,
aki ezt a gépet hajtotta). Mindenki azt mondta: Éhes az ördög és visz
neki enni, hogy hozzon neki sok pénzt. Pãrãdaica-nak hozza az ördög
a pénzt, mondogatták az emberek.

És mi történt ez után? Rengeteg pénze volt. De miféle pénz? Arany-
korona! Pãrãdaica az arany-koronával. Pãrãdaica az a csúfneve volt,
itt nálunk Grãniceriben mindenkinek van csúfneve. De az õ neve, amit
szüleitõl kapott ªtefan Rus, de néhány helyen Rusu-nak hívták.

Mindig az járt a fejében, mit tegyen a pénzzel. Egy részét
beinvesztálta. Itt Grãniceriben nem volt bátorsága nagyobb
befektetésre, vett egy harangot a templomnak, vett zászlókat és
különféle templomi tárgyakat.

Egyszer híreket hallott, hogy a Puszta-Medgyesi gróf – most
Pusztaottlakának hívják – eladja az ottani földeket. Nem tudom, talán
1200 hektár, de lehet, hogy több.

Ezután kocsi elé fogta a lovakat, melyek nem voltak valami
mutatósak, hiszen olyan gebék voltak, hogy majd összecsuklottak.
Bolondosan volt felöltözve, gombok helyett derekán, a kabátját kötéllel,
(istránggal) kötözte össze, a kocsit megrakta tyúktrágyával és egy
kéve kukoricaszárat rakott a bak helyére, amelyre aztán ráült. Aki látta,
azt hitte, hogy egy szerencsétlen részeges ember. Volt neki egy földig
érõ kabátja. A pénzt berakta egy kisebb fajta szõtt zsákba és a hosszú
kabát alá rejtette, nehogy észrevegye valaki. Abban az idõben nem
igen volt igazolvány, az emberek analfabéták voltak és nagyon sok
volt az útonálló és a csavargó.

Így indult el Pusztára a gróftól földet venni. Ott megjelent a sógora
is, akit Dragán Mihálynak hívtak, de nem volt neki annyi pénze, hogy
a teljes vagyont megvegye. Mert hogy volt ott sok-sok disznó, tehén,
bivaly, és más állatok, tehát egy igen nagy gazdasága volt. Ott a grófnál
laktak románok is és magyarok is. Miután megérkezett Pusztára, be
akart menni a grófhoz, de a kapus azt mondta: Én beengedlek, de
nem tudom, hogy a gróf úr fogad-e vagy sem.

Bement és mondta: „Jó napot, gróf úr. Eljöttem, hogy megvegyem
öntõl a földjét.” „Menj ki, te csavargó! Te akarod megvenni az én
földemet?” És kidobták.

Kiment az udvarra és találkozott a sógorával. A sógora
megkérdezte: „Te ªtefan! Voltál bent és beszéltél a gróffal?” „Voltam, de
kidobott.” „Ah!”, mondja a sógor: „Várj egy kicsit. Ennyi vásárló között
biztosan nem ismert meg.” Nagyon sok vásárló volt ott, de egyiknek
sem volt annyi pénze, hogy az egész birtokot, gazdaságot megvegye,
csak részeket tudtak volna vásárolni. Dragán Mihály jól ismerte a
grófot és felhívta ªtefan Rusura a figyelmét.

Visszament a grófhoz, aki azonnal hellyel kínálta, majd a
következõket mondta: „Uram, ne a kötelet (istrángot) nézze. Hanem
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ezt!” Kivette a zsákot a kabátja alól és megmutatta az arany pénzt.
„Uram Isten!”, kiáltott a gróf, „ennyi pénz?” Ezek után már szóba állt
vele.

„Uram! Mit kérsz a birtokodért? A földekért, állatokért az emberekkel
együtt.” Már nem emlékszem mennyibe került, de megegyeztek. Azt
mondta a gróf: „A ló és a kocsi kivételével mindenemet eladom, azt
azért nem, mert a végén ki kell vinnem a lányomat az állomásra.”
Kolosszális összeg volt.

Amikor holnap lett, ªtefan Rusu elment ismét Pusztára, egy udvarra
kitett egy asztalt meg széket, s felugrott a székre majd az asztalra és
azt mondta:

„Hívjatok ide mindenkit, kicsit, nagyot, öreget, fiatalt egyaránt. Senki
ne hiányozzon!”

Köszönt románul, hiszen ezek az emberek románok voltak, de õ is
beszélte a magyar nyelvet. „Ne legyetek félõsek”, mondta. „Én adok
nektek földet, segítek és egy új falut építek számotokra. Hozok papot,
hozok tanítót, csak ne menjetek el a birtokomról. Adok nektek három
hold földet.” Az emberek egymásra néztek, s miután elment ezt
mondták: „Ez bolond, ez nem normális!” Az emberek azt hitték, hogy
egy õrülttel van dolguk.

Amikor holnapután lett megjelent Pusztán a mérnökkel, hogy
kimérjék a földeket. „Ez nem vicc”, mondták az emberek.

A mérnökök kimérték a földet is, meg az új falu építési telkeit is.

– János bácsi, honnan hallotta ezt a legendát vagy mesét?
– Ez nem mese, ez valóság! Mindenki tudja itt nálunk, hogy ez az

ember alapítója volt ennek a falunak, az õ támogatásával a saját
költségén a Pusztán élõ románokért tette, akik szétszórtan éltek, mint
a napnak a sugara.

– Köszönöm szépen a mesét, egyszer majd én is elmesélem
másoknak.

Kutatásaim eredményét az alábbiakban olvashatják:
                                         

ªtefan Rus, Pusztaottlaka község alapítója

ªtefan  Rusu (1857–1941), elõneve „Pãrãdaica”, ismert kereskedõ
volt Ottlakán (a ma Románia területén lévõ Grãniceriben).

Állatok tartásával és hízlalásával foglalkozott és azokat a közeli
nagyvárosokban, valamint Bécsben és Budapesten értékesítette. Jó
hozzáértéssel végezte ezt a kereskedést, és egyre inkább jobb bevételre
tett szert, fontos vagyonokhoz jutott. Az akkori Arad vármegyéhez
tartozó Medgyes-Pusztai határban, a korabeli adás-vételi szerzõdés
alapján, Wagner Ferenc békéscsabai földbirtokostól több tízezer
aranykorona értékû földet vásárolt.

A pusztaottlakai idõs emberek emlékezetében él egy olyan legenda
is, amely szerint ªtefan Rus valahol hatalmas kincset fedezett fel.

Szerzõ megj.: Ez a legenda valóság volt, mivel a Révai lexikon
is ír errõl a kincsrõl.

E tárgyban az alábbi levélben megkerestem Dr. Dobosi Viola,
Szépmûvészeti Tárigazgatónõt

Tisztelt Igazgatónõ!

Kérem, engedje meg, hogy bemutatkozzam: Karancsi Andrásné
vagyok, a Pusztaottlakai (Békés megye) Purdi Mihály Román Kulturális
Egyesület elnöke.

Egy aranylelet tárgyában szeretném az Ön segítségét kérni.
A Révai lexikont lapozva és az Interneten az arany leletek között

kalandozva, rátaláltam egy mondatra, amely igen felkeltette az
érdeklõdésemet.



40 41

E mondat így szól: Az ottlakai kincs három hatalmas trébelt
boglárból áll, a boglárok 14 cm átmérõjûek, súlyuk egyenként
80 g körül jár.

Szeretnénk falunk román ajkú ortodox õseinek múltját felkutatni, s
egy kis füzetet megjelentetni szülõfalunk ortodox templomának
alapítójáról, az 1857-ben a mai Románia területén lévõ Grãniceri-
ben (Ottlaka) született és élt Rus ªtefan (István)-ról.

Nagyapáink sokat meséltek arról, hogy valamilyen felbecsülhetetlen
kincseket talált  Rus ªtefan az ottlakai határban, és ebbõl alapította
Pusztaottlakán a román templomot, majd iskolát is építetett.

Mi gyerekek, abban az idõben ezt csak egy mesének, legendának
hittük.

Most idõs (érettebb) fejjel elindultunk a múlt keresésére. „Odaát” a
mai Románia területén lévõ Ottlakán a még ma is élõ 94 éves görög-
keleti Tisztelendõ Úr megmutatta nekünk azt az 1898-ban kelt okirat-
másolatot, melyben az a bizonyos Rus ªtefan adományoz az ottlakai
határban szétszórtan élõ román ajkú ortodox hívõknek templomot és
iskolát. Ma már csak a templomunk van meg és az is renoválásra
szorul. Egyesületünk elhatározta, hogy mindent elkövet annak
érdekében, hogy megmentsük a pusztulástól, hiszen a faluban ma
már zömében idõsek élnek, szegényesen saját erõbõl nem tudják
felújítani.

E levelemet is e szent ügy érdekében írtam, és arra kérem nagy
tisztelettel Önt, segítsen nekem megtalálni az „Ottlakai kincseket”.
Sajnos, nem tudom igazán jó helyen kopogtatok-e. Bízom abban, hogy
Önök tudnak nekem/nekünk segíteni, bõvebb felvilágosítást adni
ezekrõl a kincsekrõl. Ha esetleg az Önök múzeuma õrzi, elmennénk
megtekinteni, s a leendõ könyvemben/füzetemben bõvebben tudnék
írni errõl, mely talán nem mese, hanem valóság.

Elõre is köszönöm a segítségét, legyen az bármilyen válasz.

E levélre 2007. március 26-án megérkezett a válasz, melyet tisztelettel
közreadom.

Tisztelt Karancsi Andrásné!

Az ottlakai (Graniceri) aranykincs a Magyar Nemzeti Múzeum
Õskori Gyûjteményében található, jelenleg az állandó régészeti
kiállításon tekinthetõ meg. A három, még ma is nagyon szép
domború lemezkorongokat indamotívumokkal, ló-, madár- és
emberábrázolásokkal díszítették. A korongok a bronzkorból, a
Kr.e. II. évezred elsõ felébõl származnak.

Az 1903-ban bejegyzett eredeti levéltárikönyvi adatok szerint
a leleteket Ifj. Árgyelán János Ottlakán találta, majd behozta a
Magyar Nemzeti Múzeumba. A leírás szerint a MNM „hivatalosan
megváltotta” a leleteket, azaz megvásárolta.

Amennyiben a régészeti kiállításban meg szeretnék tekinteni
az ottlakai aranykorongokat, úgy azt hétfõ kivételével 10–18
óráig megtekinthetik, szeretettel várjuk Önöket.

Ha további felvilágosításra lenne szüksége, szívesen segítek.

Üdvözlettel: Dr. Szathmári Ildikó
Magyar Nemzeti Múzeum

Folytatva ªtefan Rus életérõl szóló kutatásaimat, 2003-ban
Grãniceriben (Édesanyám húgával, Csóka Tivadarnéval, nyugalmazott
román szakos tanárnõvel) tett látogatásom alkalmával felkerestük
Moller Simion, 94 éves tisztelendõ urat, aki az 1989-ben kézzel írott
dokumentumot elébünk tette és ebbõl Rus ªtefan életének a Puszta-
Medgyesi keresztények felé tett legnemesebb tettét megörökítõ
dokumentumokból megállapítható, hogy jó keresztény volt, az orto-
dox valláshoz, a román közösséghez tartozott. ªtefan Rus az ottlakai
(Grãniceri) tanács tagja is volt. Az egyházközség 1893. május 25-i
keltezésû ülésérõl készült jegyzõkönyv a következõket tartalmazza:
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Az egyházközség feladata határozatot hozni, hogy:
„ez az értekezlet döntõ abban a tekintetben, amit a magyar királyi

iskolai felügyelet 822/1898. sz. irat tartalmazza Puszta-Medgyes
iskolának felekezeti iskolaként való fenntartását illetõen, az elnök a
megoldás tárgyában ezt elsõ helyre teszi, a Puszta-Medgyes iskola
kérdését tekintsük olyan feladatként, hogy megõrizhessük iskolánk
felekezeti voltát, és megfelelhessünk Isten elõtt, ne tagadjuk meg az
emberek iránti kötelességeinket még ezekben a nehéz idõkben sem.
Nyomasztóan súlyos terheket viselnek keresztényeink, és
gondolkozzunk el, s tanácskozzunk arról, vajon képesek vagyunk-e
fenntartani azt az iskolát el tudjuk-e kerülni a királyi tanulmányi
felügyelet által támasztott nehézségeket, mert ez is lényeges!

Ebben a pillanatban szóra emelkedik ªtefan Rusu, az egyházközség
tagja, és kéri, hogy vegyék jegyzõkönyvbe a következõ határozatát:

„A kegyes Isten aránylag jó anyagi helyzettel ajándékozott meg.
Keresztény hittel és forró elhatározással szeretném az én községem,
Puszta-Medgyes ortodox  keresztényeit újabb terhek alól
felmenteni, másrészt lehetõséget biztosítok számukra vágyaik
megvalósítására, és a Puszta földjein mint a nap sugarai szétszórtan
élõ szegényeket is fogadja kegyeibe az úr, részesedjenek õk is az
emberiség javaiból az egyház és az iskola által. Az említett Medgyes-
Pusztán lenne megfelelõ helye Isten Szent Igéjének és a gyermekek
tanításának, de eddig hiányoztak hozzá a megfelelõ eszközök. Szent
keresztény hittel és tiszta szívvel adományozok Ottlakának az
egyháznak, az én szántóföldembõl, ami most Puszta-Medgyesen
található, 34 hold földet örök használatra, és a föld jövedelmébõl
meg a még adódó egyéb jövedelmekbõl biztosítsanak, tartsanak
fenn egy pap-tanítói állást! Abban az esetben, ha puszta-Medgyesen
kihalnak a görög-keleti románok, és nem lenne kiért létezzen az
egyház és az iskola, akkor ez a föld a rokonaim tulajdonába szálljon
át. Ezt az adományozást átvezetem az ottlakai egyházunk
tulajdonába.”

Az egyházközség ezt az elhatározást meglepetéssel és nagy
tetszéssel fogadta és Gherghiu Turic tisztelendõ forró szavakkal fejezte
ki az adományozó ªtefan Rusu emberi nagyságát, megjegyezve, hogy
megfelelõ módon és formában fogja megörökíteni ezt a tettet ªtefan
Rusu személyét és családját illetõen.

A ªtefan Rusu által vásárolt birtokból 52 személy kapott házhelyet
a kápolna-iskola közelségében.

Ebbõl a dokumentumból világosan látszik, hogy ªtefan Rusu földjén
lett kiosztva az 52 házhely közvetlenül a kápolna-iskola közelében. A
Mezõkovácsházi Járási Hivatal 1968-ban valóban regisztrálta ezt az
52 házhelyet. Ez a nyilvántartás tartalmazza:

I. Egyházi javak
1.) 398. szám alatt szántóföld
2.) 400. szám, ház, helyrajzi szám 74, paplakás az u.n. Csikós dülõ
3.) 401. szám, ház, mezõgazdasági épület, kert a csikós dûlõben.

II. Iskolai javak:
1.) Az 1-es számú telek megvásárolva 1912. augusztus 18-án.
2.) A 2-101 szám közötti telkek és még 3 házhely, azaz 52

nyilvántartott ház és kert.

Végül tehát 51 házhelyet adományozott a Pusztaottlakai Ortodox
Egyház és csak egy telket vásároltak meg 1912. augusztus 18-án.
Valószínûleg ezt a templom építésére vették meg.

A tulajdoni könyvbe az 52 telket helyrajzi számmal jegyezték be.
Ezeket, a telkeket idõvel örökölték, vagy új tulajdonosok vásárolták
meg és csak 1974-ben deklarálta a Gyulai Ortodox Vikáriátus, hogy
az egyház beleegyezését adja ahhoz, hogy ezek a telkek véglegesen
azok tulajdonában legyenek, akik megvásárolták, vagy megörökölték.

A mezõkovácsházi földhivatalban megtalálható az 1974-es
hivatalos jegyzék az 52 tulajdonos megnevezésével, adataival.
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Kossuth u. 1 sz.: Kocsis György 1889. Anyja n.: Honoczán Katalin
Felesége: Zsurzsucz 1902

Kossuth u. 2 sz.: Halmos Jánosné Ille Ilona 1901 Anyja.n.: Gróza
Anna

Kossuth u. 3 sz.: Halmos János  (Hiregye János) (elsõ felesége:
Bukur Julianna (Halmos bácsi itt kocsmáros,és postavezetõ volt)

Kossuth u. 4 sz.: Pilán Mihály (Dádu), felesége: Hiregye Flóra; Miska
bácsi: postai kézbesítõ, levélhordó volt egy ideig)

Kossuth u. 5 sz.: Krizsán Györgyné (Ottlaka, 1911, márc. 21. Anyja
neve: Pilán Anna, szül.: 1878. augusztus 1.

Kossuth u. 6 sz.: Barna Tivadarné Szekán Mária 1895. Anyja neve:
Vigyikán Katalin

Kossuth u. 7 sz.: Bíró Katalin, anyja neve: Gróza Katalin
Kossuth u. 8 sz.: Mészáros Péter 1921, anyja neve: Botás Terézia
Kossuth. u. 9 sz.: Botás György 1936. anyja neve: Mokán Flóra,

Neje: Bodorló Anna, Anyja neve: Vigyikán Ilona
Kossuth u. 10 sz.: Velencei Flóra 1906, anyja neve: Bogye Flóra
Kossuth u. 11 sz.: Bukor Tivadar  1926, anyja neve: Marosán Anna,

Neje: Dobriczán Mária 1920, anyja neve: Vulkán Anna
Kossuth u. 13 sz.: Lászk György 1925, Anyja neve: Bogye Zsófia,

Neje: Simonka Flóra 1921, Anyja neve: Zsurzsuc Anna
Kossuth u. 14 sz.: Lászk Istvánné Pilán Flóra 1936 Anyja neve:

Csobán Flóra
Kossuth u. 16 sz.: Ottlakán Györgyné Okán Erzsébet 1910, anyja

neve: Pilán Flóra
Kossuth u. 17 sz.: Pilán Demeter 1910, anyja neve: Bánka Zsófi,

Neje: Kerezsi Ilona 1916, Anyja neve: Bukor Mária
Kossuth u. 18 sz.: Greviletye Jánosné Avramucz Anna 1905, Anyja

neve: Lupás Flóra
Kossuth u. 20 sz.: Özv. Tolán Györgyné Pilán Flóra 1930, Anyja

neve: Okán Anna
Kossuth u. 21 sz.: Vorindán Sándor 1927  Anyja neve: Avramucz

Zsófia, Neje: Botás Flóra 1927, Anyja neve: Árgyelán Anna

Cãsuþa familiei Purdi

Case din Otlaca-Pustã
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Kossuth u. 22 sz.: Faur Mihályné Rus Erzsébet 1914, Anyja neve:
Mihu Flóra

Kossuth u. 23 sz.: Sándor Istvánné Gábor Zsófia 1907, Anyjka
neve: Kure Mária

Kossuth u. 24 sz.: Lászk János 1915, Anyja neve: Purdi Zsuzsanna
Kossuth u. 25 sz.: Dula István 1904, anyja neve: Purdi Mária
Kossuth u. 26. sz.: Simonka Györgyné Szelezsán Zsófia 1944, anyja

neve: Jova Zsófia
Kossuth u. 27. sz.: Dobricán Miklós 1919, anyja neve: Volkán Anna,

Neje: Simonka Szidónia 1925, Anyja neve: Zsurzsuc Anna
Kossuth u. 28 sz.:  Popa Tivadar 1933, anyja neve: Szántó

Zsuzsanna, Neje: Trucz Zenóbia 1939, Nayja neve: Bodorló Mária
Kossuth u. 29 sz.: Toll György 1920, anyja neve: Vorindán Mária,

neje: Mitnach Erzsébet    1922, anyja neve: Bloch Terézia
Kossuth u. 30 sz.: Balta Flóra 1949, anyja neve: Rus Flóra
Kossuth u. 31 sz.: Palotás Árpádné Dobricán Anna 1954, anyja

neve: Simonka Szidónia
Kossuth u. 32 sz.: Farkas János 1919, anyja neve: Kortilla Mária,

Neje: Balta Anna, anyja neve: Kodrean Anna
Kossuth u. 33 sz.: Ottlakán Mózesné 1895, anyja neve: Blaj Teo-

dora
Kossuth u. 34 sz.: Zsurzsuc Péter 1910, anyja neve: Gábor Erzsébet,

neje: Lászk Mária 1910,
Kossuth u. 35 sz.: Iepure Mihály 1915, Anyja neve: Pilán Anna,

Neje: Botás Anna 1921
Kossuth u. 36 sz.: Mészáros Mózes 1911, anyja neve: Rácz Anna,

neje: Purdi Lucrécia, anyja neve: Guller Anna
Kossuth u. 37 sz.: Vigyikán Mihály 1909, anyja neve: Bogye Flóra,

neje: Purdi Zsófia 1905,
Kossuth u. 38 sz.: Ottlakán Mózes 1913, anyja neve: Hodor Flóra,

neje: Botás Zsófia 1918,
Kossuth u. 40 sz.: Gál János 1907, anyja neve: Lupó Mária, neje:

Borzás Virág 1909,

Case din Otlaca-Pustã
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Kossuth u. 45 sz.: Bocsor Péter 1922, anyja neve: Ille Ilona 1904,
Kossuth u. 52 sz.: Pilán Flóra ???
Dózsa u. 1 sz.: Purdi Mihály ( kántor) 1904, anyja neve: Guller Anna,

neje: Dobricán Anna 1909, anyja neve: Duma Éva
Dózsa u. 2  sz.: Purdi György 1912, anyja neve: Ottlakán Zsófia
Dózsa u. 3 sz.: Trucz Mihály 1942, Anyja neve: Bodorló Mária,

Neje: Vorindán Mária 1949
Dózsa u. 4 sz.: Trucz György 1932, Anyja neve: Vigyikán Flóra,

Neje: Botás Terézia 1937,
Dózsa u. 5 sz.: Popa Mihályné Szántó Zsuzsanna 1909, anyja neve:

Szántó Flóra, Popa Mihály, 1932, anyja neve: Szántó Zsuzsanna
Dózsa u. …: Ismeretlen ( Földhivatali bejegyzés elmosódva)
Dózsa u. 8 sz.: Bukur János 1923, anyja neve: Marosán Anna,

neje: Mócz Zsófia 1930,
Dózsa u. 9 sz.: Neve: olvashatatlan, anyja neve: Gruzsa Mária
Dózsa u. 11 sz.: Lászk Péter 1904, anyja neve: Ottlakán Sidónia,

neje: Szabó Mária 1909
Dózsa u. 12 sz.: Popa Tivadar 1899, anyja neve: Pilán Flóra, neje:

Zsurzsuc Zsófia 1899
Dózsa u. 13 sz.: Dobricán István 1913, anyja neve: Volkán Anna,

Neje: Botás Mária 1921
Felszabadulás u. 11 sz.: Pilán Mihályné Hirigye Flóra 1909, anyja

neve: Nadabán Zsófia

Nyilvántartott még 2 házhely özv. Zsusra Jánosné Mócz Anna
tulajdonában (ez az 51-dik házhely) az 52-dik telket pedig 1912. aug.
18-án vették meg.

A tulajdonosok nevei így szerepelnek az eredeti dokumentumokban,
magyar nyelven.

Ez a lista igazolja, hogy teljesült az adományozó ªtefan Rus
kívánsága, mert a telkek valóban a román ortodox egyház
tulajdonában maradtak 1974-ig. Az eredeti  tulajdonosok görögkeleti

Case din Otlaca-Pustã
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1.) Földmunka,
2.) Kõmûvesmunka
3.) Ácsmunka
4.) Tetõfedõi munka
5.) Bádogos munka
6.) Asztalos és vasas munka
7.) Egyéb munkák

Az utolsó oldalon található Kukla Antal és Rusu Stefan aláírása:
Elek, 1912. január 20. keltezéssel, Kukla Antal bélyegzõjével ellátva.
Ezt a költségvetést  ellenõrizte  Rozvan  mérnök Arad, 1912. március
7-i dátummal. Rozvan mérnök úr két oldalt fûzött hozzá a „Templom
belsõ berendezési szükséglete” címmel, ahol a következõket sorolja
fel:

1.) Ikonosztáz a mellékelt terv alapján
2.) Mária trónja és a püspöki szék a mellékelt terv alapján
3.) Szentelési hely üvegbõl és a kétszárnyas ajtó
4.) Szekrény a kurátor számára
5.) Kántori szék könyvespolcokkal
6.) Prédikálási „echafaud”
7.) Ikonosztáz ikonjainak olajfestése
8.) Az ikonosztáz elõtti mennyezetfestmény
9.) Oltári asztal falazata megfelelõ alapzattal
10.) Oltári asztal emelvénye

Az egyházi iratok között napjainkig megörzõdõtt a felépítendõ
görögkeleti román templom költségvetése: „Tekintetes Rusz István
földbirtokos úr elrendelése Kígyós melletti ottlakai pusztán Görög
templom újonant felépítésére”.

Tehát a dokumentum igazolja, hogy Rusu ªtefan, mint adományozó
megrendelte és aláírta ezt a költségvetést. A templomban az oltár

vallású románok voltak, ezt a nevek is bizonyítják. Vannak esetek,
hogy a tulajdonosok közül vagy csak a férj, vagy csak a feleség orto-
dox, a házasság okán. Tehát a vegyes házasságok révén a családnak
csak az egy tagja örökölte románságát. Ezek a tulajdonosok néhány
kivétellel a második vagy a harmadik generációja azon családnak,
akik a ªtefan Rus által adományozott helyet birtokolják.

A község térképét nézve ezek a családok három utcában laktak, a
Felszabadulás, a Kossuth és a Dózsa utcában, ezek az utcák egy
háromszöget zártak be, a negyedik oldalt az ortodox templom és a
temetõ alkotja.

Az egyházközség megalakulása:

Miután Puszta-Meghes román ajkú lakossága fokozatosan nõtt
a XIX. Sz. végén megalakult az egyházközség. Az 1898-as évtõl, vagyis
az új település Puszta-Meghes megalakulásától az egyházi miséket a
felekezeti iskolában tartották, amely iskola ªtefan Rusu
közremûködésével nyitottam meg kapuit, 34 holdnyi vagyont
ajándékozva örök használati joggal, hogy ennek jövedelmébõl és
egyéb jövedelmekbõl Puszta-Meghes fenntarthasson egy paptanítói
állást.

Csak 1907-ben sikerült megfelelõ helyet biztosítani egy kápolna
részére, amely a templom megépítéséig, 1913-ig létezett. A hívek 1898-
tól kénytelenek voltak a kétegyházi papok szolgálatait biztosítani,
ellátni, mert õk cerebrálták az egyházi misét a felekezeti iskola egyik
osztálytermében. A paróchia arhív anyaga õrzi a templomépítés
költségeit, költségvetését. Ezt írja: Tekintetes Rusz István földbirtokos
úr elrendelése Kígyós melletti Ottlakai pusztán Görög-keleti templom
újonnan felépítésére vonatkoztatva. Ez a költségvetési dokumentum
magyar nyelven írodott, részletesen tartalmazza az Ottlakai pusztán
építendõ templom minden adatát.

Ez nyolc oldalon tartalmazza a következõket:
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Az egyesület alapító tagjai:

  1./Árgyelán István
  2./ Árgyelán Istvánné

  3./ Simonka Lajos
  4./ Gábor Flóra

  5./ Szruka Zoltán
  6./ Godja Györgyné
  7./ Pilán Tivadarné
  8./ Duma József

  9./ Klemm Istvánné
10./ özv. Popa Péterné
11./ Árdelán Györgyné
12./ Sándor Gáborné.
13./ Popa Tivadarné
14./ Popa Tivadar

15./ Varga Sándorné
16./ Tóth Jánosné

17./ Palotás Árpádné
18./ Tokainé Molnár Viktória

19./ Krizsán Anna
20./ Karancsi Andrásné, Bocsor Éva
21./ Szónok Sándorné, Schönfeld Éva

22./ Bocsor Péterné
23./ Gulyás Istvánné

24./ Csomosné Csóka Lúcia
25./ Csóka Tivadarné

26./ Árgyelán
27./ Pálovics Imréné
28./ Tuka Istvánné

29./ Baráth Gergelyné.
30./ Árgyelán Péter
31./ Botás Péterné

hátoldalán ma is olvasható a következõ: „Ez a templom a jó keresztény
ªtefan Rusu és felesége szül. Zenobia Draganu, Ottlaca lakói
adományaként épült az Úr 1913. esztendejében, amikor õfelsége I.
Ferenc József király és császár uralkodott. Az egyházmegyében püspök
Ioan I. Papp, esperes Dr. Dimitrie Barborde Ileni, Ottlakán pap volt
Gheorghe Turicu, Iustin Iancu, Romul Mladin, építész Anton Kukla,
építész Stifler Macsim, mindketten eleki illetõségûek.

A Puszta-Meghes keresztényeinek kérésére 1913-ban az
egyházközösségi tagozatból önálló, független parókiává vált. ªtefan
Rusu akaratának megfelelõen biztosított volt egy papi állás, és 1913-
ban meghirdették a pályázatot tisztelendõi állás betöltésére Puszta-
Meghesen. Az állást Teodor Draia nyerte el, aki 1920-ig szolgált
paptanítóként. Ez évtõl a parókia szünetel 1931-ig. Majd 1931-tõl
Duma Flórián megválasztott tisztelendõ úr áll a hívek szolgálatába,
1947-ig. E dátumtól 1957-ig szintén szünetel a parókia, majd 1958-
tól haláláig Rocsin Tivadar tisztelendõ úr látja el a hívek gondozását.

1913. évtõl az alábbi kántorok segítették a tisztelendõ urak munkáját:
Ottlakán Mózes, Ocan Tivadar, Moller Demeter, Gábor Gábor, Sze-
lezsán János, Pilán Tivadar, Popa Tivadar, Purdi Mihály, Gábor György,
Popa Tivadar. (Lejegyzte: Popa Tivadar)

A templom és környékének a mai napig is hûséges gondozói,
vigyázói: Lászk Györgyné ( Marika néni), Simonka Györgyné, Tolán
Zsófi néni.

Az egyházi szinódus tagajai 1958–2003-ig: Rokszin Tivadar, Gróza
Mózes, Ottlakán Mózes, Duma Jánso, Dobricán Miklós, id. Pilán
Tivadar, Purdi Mihály, Szabó György. (Lejegyezte Popa Tivadar)
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EPILÓGUS

Az 1918-as trianoni békeszerzõdés teljesen új helyzetet teremtett a
Pusztaottlakán és környékén élõ románság számára, mérhetetlen
szegénység telepedett rájuk. Elszigetelõdött a határmenti románságtól,
melyhez addig természetesen kötõdött, és ennek következtében
gyakorlatilag értelmiség és vezetõ réteg nélkül maradt. Mindez komoly
kihatással járt a kulturális élet folytatására, illetve a közösségi élet
újraszervezésére.

A Pusztaottlakai ortodox egyház is román pap és tanító nélkül
maradt.

Elszigeteltségüket fokozta, hogy vallási központjuk – az aradi or-
todox püspökség – Romániában maradt.

Ezzel megpecsételõdött e kis román közösség további sorsa, s ma
már sajnos csak 80 fõ regisztráltatta magát román nemzetiségûnek,
mert itt is, mint a legtöbb magyarországi kis faluban, megindult a
nagyfokú elvándorlás, ami szinte biztos asszimilációt jelent.

Munkám elsõsorban arra irányult, hogy bemutassam a
pusztaottlakai románság betelepülését, a mai Pusztaottlaka területére,
bemutatva ªtefan Rusu életmûvét az ortodox templom építtetõjének
és az ortodox vallás meghonosodásának úttörõjét, hivatalos
dokumentumok, valamint a népi legenda alapján.

A sok nehézségen átment és megfogyatkozott közösség
napjainkban elég figyelemre méltó dinamizmusról és kezdeményezõ
képességrõl tesz tanúbizonyságot.  Ennek kézzel fogható
tanúbizonysága, hogy itt Pusztaottlakán – közösen az
elszármazottakkal – 2005-ben megalakítottuk a Purdi Mihály Román
Kulturális Egyesület, amelynek fõ célkitûzései közé tartozik: a
pusztaottlakai román anyanyelvi és kulturális értékek megõrzése,
ápolása, szokás- és hagyomány világának felelevenítése. Helyi
hírességek által román nyelven íródott mesék és versek, ápolása,
elmélyültebb megismertetése az anyaországgal és a magyarországi

32./ Balda Ferencné
33./ Lászk Józsefné

34./ Dr. Kovácsné Godja Flóra
35./ Tokai Ferenc

36./ Karancsi András
37./ Véró Józsefné
38./ Lászk János

Corul de femei al bisericii
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biztonságban érzi magát az ember. Az ottlakai emberek jól tudják
ezt. Tudják, hogy ebbõl, csakis ebbõl, hitbõl és szeretetbõl, egymás
megbecsülésébõl és egészséges önbecsülésbõl épül minden. A szeretet
és a hit olyan erõ, amivel a legnehezebb idõkben is úrrá lehetünk a
körülmények szorításán. Olyan erõ, amely hegyeket mozgat meg.
Hegyeket mozgat meg és templomokat emel.

  Ehhez a hithez és szeretethez kérem REÁD is Isten áldását, kedves
olvasó!

Minden segítõmnek tisztelettel megköszönöm munkáját, úgy az
egyesületi tagoknak, mint a kívülállóknak. Külön köszönettel tartozom
Krizsán Anna és Csóka Tivadarné tanár néniknek, a Tokai
házaspárnak, Moller Simion Tisztelendõ úrnak, valamint az újkígyósi
Dragán családnak.

E könyv teljes bevételét a pusztaottlakai görögkeleti templom
felújítására, renoválására felajánljuk.

Felhasznált irodalom:
Csobai Elena, Román Közösség Pusztaottlakán
Mezõkovácsházi földhivatal 5. számú telekkönyvi betét, Pusztaottlaka

román közösségekkel. A ma még élõ pusztaottlakai idõs román
emberek múltat idézõ elbeszéléseinek rögzítése román nyelven,
megmutatva ezzel azt az archaikus román dialektikus tájnyelvet, melyet
nagyapáink, nagyanyáink beszéltek.

A pusztaottlakai románság betelepítésének, eredetének kutatása,
különbözõ források (pl. Arad megyei levéltár) megkeresése, majd
egységes szerkezetbe foglalása. Értékmentõ és értékteremtõ
tevékenység felvállalása.

Kapcsolatfelvétel a különbözõ román egyesületekkel, határon belül
és határon kívül, valamint a Pusztaottlakai és a Nagyottlakai (Grãni-
ceri) Görögkeleti Egyházzal.

Segíti a Pusztaottlakai Kisebbségi Önkormányzat mûködését,
nemzetiségi rendezvények megszervezését, létrehozza a Pusztaottlakai
Románok Napját.

Végül, de nem utolsó sorban, Pusztaottlaka szépítésében,
felvirágoztatásában is közremûködik a falu új és fiatal vezetõségével,
képviselõivel maximálisan támogatva munkájukat.

Miután Románia az Európai Unió tagja lett, bízunk abban, hogy itt
Pusztaottlakán is felértékelõdik a román nyelv és kultúra, a határokon
átnyúló, és fõleg regionális szintû együttmûködés keretében. Mindez
– ha mi román ajkúak is akarjuk – kedvezõ hatással lehet a
Pusztaottlakán élõ ortodox, evangélikus és katolikus egyházközösség
tagjaira.

Úgy gondoljuk, hogy e könyv megjelentetése elõsegít minket
abban, hogy Pusztaottlakán a helyi románság bölcsõjének
nevezhetõ ortodox templomunk hívekkel megteljen, és lassan de
biztosan régi fényében ragyogjon. Hiszünk abban, hogy a közösség
összetartásának, a közös tenni akarásnak, a gyökereket megtartó,
arra épülõ lokálpatriotizmusnak szép példája a templomunk.
Hiszen ahol összefognak az emberek, ott közösség születik. Ahol
közösség születik, ott jelen van a szeretet. Ahol jelen van a szeretet,
ott a hit is otthonra lelhet. És ahol otthonra talál a hit, ott
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