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Előszó 

Az ortodoxia hazánkban már az Árpád-kor óta jelen van, 

hol erősebben, hol háttérbe szorulva. A kereszténység ekkor 

még lényegében egységes volt – az 1054-es egyházszakadásig - 

így érthető, hogy a magyar vezérek a földrajzilag hozzájuk 

közelebbi konstantinápolyi pátriárkához fordultak vallási 

ügyekben. Emellett az is döntő tényező volt, hogy akkoriban 

Bizánccal állt hazánk kapcsolatban, így keresztelkedhetett meg 

az erdélyi Gyula görög szertartás szerint. Az ő lánya volt 

Sarolt, Géza fejedelem hitvese, Szent István édesanyja. A nagy 

történészek szerint az első apácazárdánk is bizánci rítusú volt, 

melyet még Szent István alapított a XI. század első 

évtizedében, Veszprémvölgyben. Szent István kortársa, Ajtony 

vezér szintén a görög rítus szerint keresztelkedett meg és az 

általa alapított marosvári monostorban is keleti rítus szerint 

tartották a liturgiákat. 

A bizánci szertartást követő szerzetesek egészen a XII. 

század végéig jelen vannak a magyarországi egyházi 

hierarchiában, majd Róma a XIII. században igyekezett az 

ortodox papokat latin szertartásúakkal felváltani. Az oklevelek 

szerint ennek ellenére még a XIII. és XIV. században is 

működtek görög kolostorok Visegrádon, Dunapentelén és 

Szávaszentdemeteren is. 

A következő évszázadokban az ortodox vallást főleg a 

jobbágysorban élő nemzetiségek (szerbek, románok, ruténok) 

követték. Vallási helyzetük nem volt könnyű, mivel az 

államapparátus fajilag idegennek, vallásilag szakadároknak 

tekintette őket, ezért fogadta el egy részük a római uniót, 

melytől sorsuk javulását remélték. 

A XVI. század végétől a Török Hódoltság területére 

betelepült görög kereskedők helyzete már más volt, de számuk 

elenyésző volt ahhoz, hogy jelentős változásokat vívjanak ki. 

Az ortodox vallásúak legjelentősebb betelepülése főleg a XVII. 
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század végére esett, mivel az elnéptelenedett területek 

lakosságát pótolni kellett. Majd a XVIII. század végén 

számukra jelentős fordulat történt, amikor is a „…a 

törvényhozás 1790-ben kimondta az ortodox vallásúak 

emancipációját, egyenjogúságát. Az országgyűlés az ortodox 

egyházat 1848-ban „bevett” vallássá nyilvánította és 1868-ban 

rendezték a különböző nemzetiségű egyházmegyék helyzetét.”1 

Ez a törvény az ortodox egyházat „görögkeleti” névvel jelöli, 

és ezt a kifejezést vette át a köztudat is, ami csak hazánkban 

ismert, más országokban megmaradt az ortodox szóhasználat. 

A békési ortodox templom története a településre érkezett 

első görög, illetve román származású lakóktól kezdve egészen 

napjainkig terjed. A templom történetéhez több minden 

tartozik, vagyis egy templom nemcsak egy épületből áll, amely 

történelmileg és művészetileg nagy jelentőséggel bír, hanem 

beleolvad az adott település lakóinak mindennapi életébe, 

átfogva az emberi élet fontosabb fordulópontjait, a 

kereszteléstől kezdve, az iskolai oktatáson át (ami a 

nemzetiségiek fennmaradása szempontjából nagyon fontos 

volt), egészen a halálig. A valláshoz, egyházi naptárhoz 

kapcsolódó hagyományok meghatározták az egyes ünnepek 

menetét, az egyházközösség szokásait. 

Békés város Békés megye névadó települése, egykori 

székhelye, egyik legrégebbi Árpád-kori települése, de 

elnevezése a mai napig nem tisztázott. A történelem során 

többször elpusztult, de mindannyiszor újjá is épült. 

Mikor megnézzük a településen található templomokat, 

jól érzékelhető a reformáció, a katolicizmus és az ortodoxia, 

valamint a többi vallási felekezet megjelenésének ideje. Az 

általam bemutatni készülő templom, úgynevezett „oláh” 

templom, a város főterétől távolabb áll. A templom „oláh” 

elnevezése a román nemzetiség után maradt fenn, mivel ezt a 

 
1 Wellner I. 1990:108. 
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népcsoportot a környéken mindenhol így nevezték. Lehetséges, 

hogy egyfajta gúnynév volt, ami később rögzült, mint 

megkülönböztető kifejezés a magyarok között asszimilálódott 

románokra. 

Az ortodox vallásúak betelepülése a térségbe  

A nemzetiségiek szempontjából kétféle letelepedési 

folyamatot különböztetnek meg. Az egyik a spontán 

letelepedés, ami azt jelenti, hogy a jobb megélhetés 

reményében érkeztek a magyarok által lakott területekre. A 

másik a magánföldesúri vagy más néven a szervezett 

letelepítés, amikor is különböző kedvezményekkel – például 

adómentesség, ingyenes földhasználat – csalogatták az adott 

területre a nem magyar nemzetiségűeket. A betelepítések 

nyomán többnyire vegyes lakosságú helységek jöttek létre.  

Békés városára a fent említettek közül a szervezett 

letelepítés volt a jellemző. A török kiűzése után - ami 1695-ben 

következett be – vette kezdetét az újratelepülés, vagyis az 

elmenekült lakosság visszatérése. (1. kép) Az utolsó török 

háborúkban felhalmozott katonai adósságok fejében az 

uralkodó 1723-ban2, Békés megye nagy részét, Szentes városát 

és Arad megye egy részét Harruckern János György3 osztrák 

katonai élelmezési biztosnak adományozta. A királyi kamara 

szervezésében – a Rákóczi-szabadságharc után - 1718-ban4 

kezdődött el a nem magyar anyanyelvűek megyébe telepítése. 

Az új lakók között találhatóak görög és örmény kereskedők, 

valamint bolgár származású kertészek is, akiknek a 

betelepülése homályos, majd később románokat is. Az 

 
2 Somlyai G. 1894:22. 
3 Békés Megye Kézikönyve. 1999:30. 
4 Békés Megye Kézikönyve. 1999:30. 
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idetelepülő és a korábbi lakosok néhány évi adómenteséget és 

más kedvezményeket kaptak: nem úgynevezett örökös 

jobbágyok, hanem szabad menetelű árendások, azaz bérlők 

lettek. Az 1720-as évek közepén5 ez ellentétet szült a megyei 

tisztikar adó centrikus felfogása és a telepítési politika között. 

A Harruckern család a szabad vallásgyakorlás megadásával 

igyekezett letelepíteni birtokán a különböző nyelvű, vallású, 

eltérő hagyományokkal rendelkező új lakosokat. 

Kezdetben, az újratelepítés után, Békés megye lakossága 

kicsi volt, ezért önellátással fent tudták magukat tartani. 

Viszont, ahogy nőtt a felesleges termény, egyre nagyobb lett az 

igény a vásárjogra, a szomszédos és messzebb lévő 

vármegyékkel való kereskedelemre. 

A XVII. században a balkáni kereskedelemben a vezető 

szerepet átvették a görögök. Többségük Macedónia, Észak-

Epirusz városaiból (Kozáni, Sziatiszta, Moschopolisz)6 érkezett 

és nagyobb számban voltak közöttük macedovlachok 

(gúnynéven cincárok), vagy másként macedorománok, akik 

lényegében szokás és nyelv tekintetében elgörögösödött 

macedóniai szlávok, albánok, bolgárok, örmények, románok 

voltak, de közös néven, csak görögöknek emlegettek őket.  

Az elnevezés egyik oka volt a kereskedők vallása, 

ugyanis görögkeletiek voltak, innen ered sok esetben a „csak 

egyszerűen” görög templom kifejezés egy-egy ortodox 

templomra is. Baán István szerint ezek az aromán eredetű 

macedovlachok otthon az anyanyelvüket használták, de az 

istentiszteleteken és az oktatásban a görög volt az elterjedt, 

mivel a balkáni kereskedelem nemzetközi nyelve is a görög 

volt. Emiatt a magyarok elég nehezen tudták megkülönböztetni 

az azonos nyelven beszélő, de mégis különböző 

nemzetiségeket.  

 
5 Tarján G. G. 1988:95. 
6 Nagy M. 1994 I:7.  
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Az első név szerint is ismert görög Békés vármegyében 

1716-ban jelent egy bizonyos Polya Koszta/Konstantin volt, 

aki akkor még csak 15 éves volt.7 

A kelta eredetű vlach szó is azt jelenti, hogy „román 

nyelvet beszélő pásztor”, aminek köszönhetően hamar tudtak 

asszimilálódni az azonos nyelvet beszélő, befogadó népekkel. 

Ugyanis a macedóniai hegyek között élő román pásztorok egy 

idő után kénytelenek voltak életmódot váltani, mivel a terület 

nem tudta biztosítani a megnövekedett népesség ellátását. A 

hegyi pásztorkodást felváltották az alföldi pusztai legeltetéssel, 

aminek kereskedelméhez az örmények értettek a legjobban. 

Komoly összegekért bérelték a dúslegelőjű Békés megyei 

területeket és az itt felhizlalt ökröket és tinókat azután 

Ausztriába hajtották és ott értékesítették. „1744-ben 7 

pusztának a bérlete 14 - főleg szamosújvári - örmény kezén 

volt, ezenfelül még 4 bolgár és 1 görög pusztabérlő szerepel az 

összeírásban. A szolgálatukban álló pásztorok románok voltak. 

1769-ben a békési örmény pusztabérlők kezén 12.128 

szarvasmarha fordult meg.”8 

A kereskedők kihasználták a török állampolgársággal, az 

1718-as pozsareváci, valamint 1739-es belgrádi 

békeegyezmény nyújtotta kereskedelmi előnyöket.9 Ennek 

értelmében, a belföldi kereskedőknél is jobb 

vámkedvezményekkel (először 3%, majd 5%-os adóval) 

kereskedhettek a Török Birodalom és a Magyar Királyság 

között. Gazdasági tevékenységük megkönnyítése és 

koordinálása érdekében kereskedő kompániákba tömörültek. 

Talpraesettségük, valamint a vámkedvezmények következtében 

a magyarországi görögök igen jelentős vagyont halmoztak fel. 

A Körösök völgyében a XVIII. század I. felében magukhoz 

 
7 Diószegi Gy. 2010:71. 
8 Sasvári L. 1994:124. 
9 Magyar Katolikus Lexikon 1998:181. 
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ragadták a bérleteket és a kereskedelem irányítását.  

Ez a század teljesen megváltoztatta a „görögök” életét. 

Kétszer próbálta Mária Terézia a szabad kereskedelem 

korlátozásával hűségesküre kötelezni őket. Először az 1741. 

évi XXIX. tc. szabályozta a görögök kereskedelmi 

tevékenységét, de a vármegyék, köztük Békés is, amelyiknek 

jól jött a pusztabérletek után befolyó többletjövedelem, nem 

tartotta be.10 Végül az 1774-es11 rendelet meghozta az 

uralkodónak a várva várt görög hűségesküt. Ezzel kötelezte a 

Birodalomban kereskedőket, hogy csak az kaphatja meg a 

kereskedelmi szabadságot, aki honosítatja magát. Vagyis nem 

török alattvaló és valamelyik városban vagy uradalomban 

polgárjogot nyert. Így végül, mint ahogy sok helyen is, Békésre 

is kénytelen voltak vagy elhozni a családtagjaikat, vagy ide 

házasodtak, nagyobb kolóniát alkotva.  

A letelepedés átformálta a kereskedést, így egyre 

nagyobb teret nyert körükben a bolti kereskedelem, illetve az 

úgynevezett királyi kisebb haszonvételek (kocsma, mészárszék, 

vendégfogadó bérlése), aminek következtében a görög 

elnevezés ismét egy új fogalommá alakult át, annyit jelentett: 

„kereskedő”. Erre jó példa az alábbi eset is, amely szerint 

1788. szeptember 29-én Pap Mihály kocsmabérleti szerződését 

görögül írta alá.12 

A XVIII. század első harmadában Békés vármegyében 

ekkor még három község bírt vásárjoggal, úgymint Békés, 

Gyula és Szarvas, de görög kereskedők mégis csak az első két 

településen éltek életvitelszerűen, ennek oka a településeknek a 

vármegyében való elhelyezkedése volt.  

A boltok száma mindhárom településen egyaránt nőtt, 

1737-ben 6 görög boltos volt a megyében, ebből egy 

 
10 Diószegi Gy. 2010:72. 
11 Caruha, Vangelió 1998:6. 
12 Hajnal I. 1877:89-90. 
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Békésen,13 1747-ben már 16 görög boltost tartottak számon a 

vármegyében.14 A mindennapi élethez szükséges fűszereket és 

rövidáru termékeket értékesítették, mivel csak az úgynevezett 

török árukkal kereskedhettek. A megyében élő görög 

kereskedők a Consortium Graecorum nevű testületbe 

tömörültek és az adót ezen keresztül egyenesen a vármegye 

pénztárába fizették be.15 (2. kép) 1797. február 12-án, a 

Helytartótanács rendeletének eleget téve, össze kellett írni a 

békési görög kereskedőket vezeték- és keretnév szerint: 

„1. Papp Mihály, fia Demeter, legénye Nagy Miklós, más 

bóltbeli legénye Kirpák Márton és Kirpák András. 

2. Papp János, legénye testvére Koszta és András és 

Papp György. 

3. Sztojánovics Koszta, legénye Melakovits István, inassa 

Markus Johannovits. 

4. Horváth János, legénye Putnikovits János és Horváth 

Pintye. 

5. Gloszkó Demeter, legénye Koszta Gergely és Koszta 

János.”16 

A szabad kereskedelemi jog kivívása után még nagyobb 

monopóliumra tettek szert, kérésükre sok ideig még a zsidó 

kereskedőknek sem engedték meg a letelepülést Békésen. 

Viszont azt nem tudták megakadályozni, hogy más, keresztény 

kereskedők ne nyithassanak boltot a településen, így a még 

1724-ben ide került örmény kereskedők maradhattak.17 Hajnal 

István egy Békés városról szóló tanulmányában megemlít egy 

Görög Tamás nevű, de örmény származású kereskedőt, aki 

1725-ben borsot árult a településen.18 Az örmények mivel elég 

 
13 Sasvári L. 1994:124. 
14 Diószegi Gy. 2010:74. 
15 Sasvári L. 1994:124. 
16 Hajnal I. 1877:98. 
17 Karácsonyi J. I. kötet 1896:450. 
18 Hajnal I. 1877:97. 
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kicsi létszámban képviseltették magukat, sem nyelvileg, sem 

hitközösségileg nem tudtak elkülönülni a már itt lakóktól. 

1813-ban még hat görög származású kereskedő élt itt: 

(Görög) Pap Pál, Koszta Gergely, (Görög) Pap Koszta, Rajcs 

Károly és Phoszkó/Gloszkó Demeter.19  

A másik jelentős ortodox nemzetiség ezen a környéken a 

románok voltak abban az időszakban. A hazai román 

szakemberek, mint Petrusán György vagy Kozma Mihály 

egyetértenek azzal a hazánkban általánosan elfogadott nézettel, 

hogy jelentősebb román népességről csak a törökök XVII. 

század végi kiűzését követő betelepítések óta beszélhetünk. 

Viszont azt a tényt is elfogadják, hogy a XIII. században 

elenyésző számú román nyelvű népcsoport már élt a Bihar-

hegységben, Belényes, sőt Nagyvárad környékén vagy 

Szabolcs-Szatmárban. Ezzel azt szeretnék sugallni, hogy a 

románság jelenléte a mai Magyarországon régebbi keletű is 

lehet, mint ahogyan az a köztudatban él. A feltevés elméletileg 

lehetséges, mivel egy pásztornép esetében nem kizárt, hogy 

kislétszámban és szétszórtan már korábban is letelepedett a 

hazánk területén, de jelentősebb román jelenlétről azonban 

csakis a XVIII. századtól beszélhetünk. A betelepített 

települések jelentős részében, a kisebbséget alkotó románság a 

20. század elejére-közepére elmagyarosodott. Ilyen helységek 

voltak Békés megyében Békés, Csorvás, Lőkösháza vagy a 

hajdani Bihar megyei Darvas, Mezőpeterd, Zsáka, Vekerd, 

Sarkadkeresztúr is. Békés megyének a délkeleti településein és 

azok tanyavilágában a 20. század közepén (bár kis létszámban 

és elszórtan) még éltek románok.  

A 18. század változást hozott a Magyarországon élő 

ortodox vallású népcsoportok életében, történetében és 

egyházművészetében is. Megnőtt a Magyarországra különböző 

okból betelepedett népcsoportok száma. Közös volt a vallásuk, 

 
19 Dr. Vitéz Durkó A. 1939:61., Békési Fióklevéltár V. 203.b.62. 
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azonos a kisebbségi sorsuk, így „… napkeleti hitük kisebbségi 

létükben továbbra is nemzeti önmegtartó erő volt, a 

templomépületek nemcsak a vallásgyakorlás fontos színterei és 

művészi produktumok voltak, hanem a szülőföld talpalatnyi 

szeletének szimbólumai is.”20 

A legrégebbi görög származású családnév a (Görög) 

Pap(p) volt, a román nemzetiségiek részéről viszont a Szőke 

család. Az idősebb Szőke Fülöp 1847. április 24-én, 110 éves 

korában halt meg.21 A XIX. század közepére a Békésen 

letelepedett román származású lakosság teljesen 

asszimilálódott, az öltözetük is azonos volt a magyarokéval, 

csak a vallás különböztette meg őket.  

Az egyházközség története  

Az identitás megőrzése szempontjából a legnagyobb erőt 

a nemzetiségek körében az egyház képviselte és képviseli ma 

is. Egyes esetekben az ortodox (görögkeleti) közösségek 

megalakulásáról ugyanúgy nincs pontos adat, mint az azt 

alapítók letelepedéséről, de minden egyes közösség esetében a 

templomépítést megelőzte az egyházközség megalakítása. 

Az 1781-es Türelmi Rendelet értelmében az 

ortodoxvallásúak is szabad vallásgyakorlást kaptak: ahol 

legalább 100 családnak a vallási hovatartozása megegyezett, ott 

templomot emelhettek. Az 1790-91. évi országgyűlés pedig 

bevett vallásnak ismerte el a görögkeletit is, így ingatlanokat is 

vehettek, valamint hivatalt is viselhettek a vallást gyakorló 

személyek.22  

 
20 Petrusán Gy. – Martyin E. – Kozma É. – Kozma M. 1998:8.  
21 A békési román ortodox egyházközség tulajdonában lévő halotti 

anyakönyvből származik az adat, ami a Román Ortodox Egyház Levéltár 

tulajdona. 
22 Békés Megye Képes Krónikája. 2001:115. 
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A vélemények erősen megoszlanak, hogy a békési 

ortodox egyházközösséget görög vagy örmény nemzetiségűek 

alapították-e meg - tekintettel a korábban említett összefoglaló 

névre - és később ki fejezte be ezt a folyamatot. Diószegi 

György szerint nem görögök, hanem örmények alapították, 

mivel az erdélyi és szamosújvári „görögök” közül többen 

béreltek pusztákat Békés vármegyében. A görög származásúak 

létszáma a hűségeskü letétele, illetve a templomépítéskor 

növekedett meg. Az akkori nemzetiségi kereskedők nem csak a 

haszonelvűséget tartották szem előtt, hanem a vallásukat, a 

templomot, és az iskolát, mivel így az anyanyelv megőrzése is 

igen nagy jelentőséggel bírt számokra. Ugyanis, ahol nem 

tudtak kolóniát alakítani, ott az alapvető összetartó erőt a vallás 

jelentette, ezért hozott létre a XVIII. századi diaszpóra 

görögsége - köztük a békési is - egyházközségeket, szám 

szerint 35-öt az akkori Magyarország területén.23 

A gazdag görögök mellett Békésen akkor már nagy 

létszámban románok is éltek, az újonnan alapított 

egyházközségben is a többséget alkották. 

Dr. Hajnal István, a Békésvármegyei Régészeti és 

Mívelődéstörténelmi Társulat Évkönyvének III. kötetében 

megjelent tanulmányában, a következő sorok olvashatóak a 

helyi görögkeleti egyházközösségről: „Hagyomány után 

tudatik hogy mielőtt templomjok volt, felszenteltek egy 

közönséges házat templomul s-abban imádkoztak. A templom 

épitése után ezen ház paplakul szolgált.”24 Hajnal leszögezi, 

hogy az egyházra vonatkozó információkat az akkor szolgáló 

lelkésztől, Popovics Simontól kapta. 

Az örmények 1784-ben25 külön hitközséget akartak 

alkotni Békésen és templomot szerettek volna emelni a fontos 

 
23 Diószegi Gy. 2010:74. 
24 Hajnal I. 1877:78. 
25 Zaven, Simon. 1973:4. 



 13 

kereskedelmi útvonaluk mentén, de hamar elvesztették az 

önállóságukat és/vagy beolvadtak a magyarságba, másik hitre 

tértek át, vagy esetleg elrománosodtak. Az 1890-es 

népösszeírás szerint a vármegye területén akkor már csak egy 

katolikus és két görögkeleti örmény élt még.26 

1785-ban a „görög” kereskedők - Békés vármegye egész 

területéről - egy kéréssel fordultak a Helytartótanácshoz. „A 

békési, csabai, berényi, tarcsai, vésztői, ladányi, szeghalmi, 

füzesgyarmati, endrődi, ványai és gyomai görög keleti lakosok 

fölkérik a megyét, engedtessék meg nekik, hogy közköltségen 

Békés városában templomot épithessenek és oda lelkészt 

választhassanak.”27 Ez a kérvény egy év múlva 

Békésvármegye közgyűlési jegyzőkönyvébe is bekerült, mivel 

a kért engedélyt megkapták. Két eredeti okirat maradt fent, az 

egyik a kérelmezőnél, vagyis az aradi román ortodox püspöki 

levéltárban, a másik a helytartótanács összes iratanyagával 

együtt bekerült az országos levéltárba. 

Így keletkezhetett a békési hitközség 1787-ben28, a 

görögökön kívül még örmények és a románok, főleg 

macedorománok közreműködésével.  

A békési egyházközösség templomának pontos építési 

dátumát nem lehet meghatározni. A kutatások eltérnek: Hajnal 

István és Márkus György 1780-1783 közé teszi29, Diószegi 

György és Sasvári László véleménye alapján a templom 1783-

8930 között épült, Teodor Misaroş szerint ez a dátum már 1784-

89 31 között volt. A fennmaradt engedély keltét tekintve 1785-

86-ban kezdődhetett csak el az építkezés. II. József az addigi 

rendeletét 1786-ban kiegészíttette azzal, hogy ezután Isten 

 
26 Zaven, Simon. 1973:4. 
27 Haán L. 1886:143. 
28 Dr. Vitéz Durkó A. 1939:135. 
29 Márkus Gy. 1936:487., Hajnal I. 1877:78. 
30 Diószegi Gy. 2010:75., Sasvári L. 1997:42. 
31 Misaroş, T. 1990: 52. 
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házát már toronnyal és így haranggal kiegészítve is 

befejezhették. Ami biztos, hogy a torony csak 1791-ben készült 

el, ezt jelzi a toronysisakon lévő szám is. Az épületet 1789. 

szeptember 8-án Pavel Avacumovici (Avakumovics Pál),32 az 

aradi püspök avatta fel, címünnepe: az Istenszülő születése. 

A templom a Kossuth utcán található. A törvénynek 

megfelelően ezt a templomot is a település szélére építették, a 

parókia udvarába, ez lehetett az úgynevezett „görög udvar” 

Békésen, de ahogy nőtt a település, úgy került „egyre beljebb” 

a templom épülete. Az ikonosztázt a templomhajó elkészültét 

követő időszakban alkothatták meg. Ikonjai a 18. század neves 

szerb művészének, Stefan Tenecki műhelyéből kerültek ki. Az 

ikonok feliratai görög nyelvűek: bibliai idézetek, vagy az 

ábrázolt szentek nevei.  

1788-ban az addig elkészült templomépületben már 

görögül miséztek. Az alapítok után csak néhány emlék maradt 

fent, így a szentély részben található vörösmárvány-oltárasztal 

(3. kép), amit egy Szarvason lakó görög kereskedő, bizonyos 

Dimitriosz Papageorgiou (Papp Demeter) ajándékozott az 

egyházközségnek 1788-ban, mivel a szarvasi görögkeletiek is a 

békési egyházközséghez tartoztak. Az alapját egy szívből 

kinövő kereszt díszíti és a görög felirat az oltáralap szélein 

láthatóak (4. kép), ami magyarul így hangzik:  

„Ez a szentasztal felajánltatott a békési Boldogasszony 

Szentséges Istenszülő templomnak a Kozáni görögországi 

városából származó Dimitriosz Papageorgiou szarvasi lakos 

által az ő emlékezetére 1788.”33 

Dr. Diószegi György szerint ez a legrégebbi, görög 

fölirattal ellátott vörösmárvány-oltárasztal a magyarországi 

görög alapítású egyházközségek által épített templomok 

körében. Szintén görög felirat látható egy 1791-ben készített, 

 
32 Hajnal I. 1877:78. 
33 Diószegi Gy. 2010:75. 
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fatáblára festett merevarcú glóriás Szűz Mária képen.34 De még 

egy görög nyelvű szöveget olvashatunk a szentély 

proszkomídiájának35 falképén is. „Az Eucharisztia-kompozíció, 

az oltári szentség szimbóluma…”36 A képnek sajnos már csak a 

töredéke maradt fenn. A készítője ismeretlen és a készítés 

dátumára (1791) is csak következtetni lehet az előbb említett 

kompozíció alapján. (5. kép) 

Az első lelkész, Mihai Ghiba (Giba Mihály) még a 

„papja és pásztora görögöknek és románoknak, akik itt 

laknak” titulust viselte.37 Rá hárult az a csodálatos feladat, 

hogy „létrehozza és megszervezze az ortodox görög és román 

hívek adományából ezt a szent helyet.”38 

Az első anyakönyvi bejegyzések 1789-ek, román 

nyelven, de cirill betűkkel íródtak. 1789-ben már 7 gyermek 

születése volt lejegyezve. Az esketési anyakönyv 1792 óta van 

vezetve, akkor egy pár lépett házasságra. A kezdetek kezdetén 

az alábbi családnevek voltak olvashatóak az anyakönyvekben: 

Oros, Görög, Oláh, Moldovan, Costa, Pap, Popovici. 

Az egyházközösség kiadásaihoz, fenntartásához egyházi 

adót fizettek a hívek, illetve 1791 után ingatlant, földet is tudott 

vásárolni a közösség, aminek bérbeadásából is származott némi 

bevételük. 1943-ban, a görögkeleti egyháznak már csak 111 

kataszter holdja és 1518 □-öl földje volt.39 

A görögkeleti családok az egyházi adót természetben és 

pénzben is fizették, amivel biztosították a papok fizetését, 

illetve a többi egyházi közkiadást. Az ezen felül rendezendő 

egyes szolgálatokért fizetendő összeg mértékét államilag 

 
34 Dr. Vitéz Durkó A. 1939:135. 
35 A proszkomídia magyar megfelelője az úgynevezett „előkészületi asztal”, 

ami a békési templomban nem egy asztal, hanem egy falmélyedés.  
36 Nagy M. 1994 I:67. 
37 Misaroş, T. 1990:51. 
38 Misaroş, T. 1990:54. 
39 Békésvármegye útmutatója 1943:170. 
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szabályozták, ami hosszú ideig nem tartotta a lépést a 

pénzromlással. Ezt jól mutatja az 1788-89-es számadás is: 

„A számadást aláirták Tomcsányi Kristóf, Popovits 

Tódor esperes, Giba Mihály lelkész s egy görög s egy román 

gondnok. Amely szerint 1788-ban 5344 frt 31 kr. jövedelme 

volt az egyháznak.1789-ben pedig 807 frt 13 kr. még pedig; 

perselyből 100 frt 51 kr. harangpénz 1 frt 46 kr. Gyertyából 

167 frt 6 kr. különbfélékből 537 frt 30 kr.”40 

Az egyházközség 1792-ig a nagyváradi 

vikáriátussághoz41, majd az Arad megyei püspökséghez, azon 

belül is a kisjenői alesperesség42 alá tartozott. A XVIII. század 

végén a békési anyaegyházhoz az alábbi leányegyházak 

tartoztak: Csaba (Békéscsaba), Csorvás, Berény (Mezőberény), 

Tarcsa (Köröstarcsa), Gyoma, Endrőd, Szarvas, Sarkad, 

Vésztő, Ladány (Körösladány), Szeghalom, Gyarmat 

(Füzesgyarmat), Déva-Ványa, Mező-Túr és Karczag.43  

Ez az igen kiterjedt leányegyházi (filia) rész később 

probléma is lett, mert egy plébános nem tudta felelősség 

teljesen ellátni minden településen a feladatát, legyen az 

egyházi szertartás, esketés vagy temetés, vagy csak a 

szétszóródott hívek lelki gondozása. Már 1793-ban Mihai 

Ghiba (Giba Mihály), az első békési parókus is kérte az 

egyházi konzisztóriumot (tanácsot), hogy a magyarul, görögül, 

de románul és szerbül is beszélő Mihai Ralya-t (Rálya Mihály) 

szenteljék fel káplánná, hogy a filiákat el tudják látni.44 

Az egyházi szolgálat el nem látásának vitája odáig fajult, 

hogy a szarvasi görögkeletiek kérték a Helytartótanácsot, hogy 

mentse fel őket bizonyos hozzájárulás alól, mivel 

bebizonyították, hogy nincsenek név szerint felsorolva a békési 

 
40 Hajnal I. 1877:79. 
41 Csobai E.– Martin E. 1999:14. 
42 Karácsonyi J. I. kötet 1896:396. 
43 Hajnal I. 1877:78. 
44 Glück J. 1992:55. 
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parókia illetékességi körében. Később Mihai Ardelean 

(Árgyelán Mihály) a második békési plébános szorgalmazta 

1819-ben a békéscsabai plébánia felállítását, mert „Csabán és 

Berényben mintegy 400 híve van”.45 Hiába alakult meg a 

csabai egyházközség, a feladatok nem csökkentek annyira, sőt, 

a konzisztórium 1828-ban még utasította is a békési papot, 

hogy a vésztői és az endrődi híveit bizonyos időközként köteles 

felkeresni.46 Míg a filiákban a kevés szentmisék száma, addig 

Békésen annak nyelve okozott feszültséget. Mivel a görög 

származású hívek létszáma idővel eléggé lecsökkent a 

településen és az egyházközségi tanácsban magukat 

többségben képviselő románok 1823-ban tiltakozásba kezdtek 

Ardelean plébános ellen. Ugyanis a pap csak kizárólag görögül 

volt hajlandó misézni és a tanítás nyelve is még mindig az 

alapítók nyelve volt az iskolában. A demonstrálást addig 

folytatták, amíg a parókus meg nem ígérte, hogy görögül és 

románul felváltva fog ezután liturgiát (szentmisét) tartani. 

A magyar reformkorban felszínre került a magyar nyelv 

kérdése, aminek értelmében 1832-ben Békés vármegye is 

megpendítette, hogy be kellene vezetni a magyar nyelvet a 

görögkeleti templomok szertartásain. Az aradi konzisztórium 

határozottan kijelentette, hogy a liturgiák nyelve csakis román, 

görög vagy ószláv lehet, az anyakönyvek nyelvének ügyében 

pedig az országgyűlés illetékes.47 

A XIX. században, a vármegyéről, illetve a településről 

történetéről szóló könyvekben rendszerint fel vannak tüntetve a 

nemzetiségre és az egy vallási felekezethez tartozok 

népszámlálási adatai. A Békésre költözött román 

nemzetiségűek létszámcsökkenése bő két évszázad alatt lépést 

tartott a görögkeleti vallásúak fokozatos fogyásával, így itt 

 
45 Glück J. 1992:54. 
46 Glück J. 1992:55. 
47 Glück J. 1995:76. 
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nemcsak elmagyarosodásról, hanem elköltözésről is szó 

lehetett. 1816. évi összeírás szerint 560 fő48, 1827-ben 423 

görög nem egyesült,49 1850-ben már 589 görögkeleti és csak 

59 oláh származású,50 míg az 1857-i népszámláláskor 590 fő 

volt az görögkeletiek létszáma.51 1870-ben felmérés készült 

Békés járási község népességéről nem, vallás, állapot, 

műveltségi fok és kor szerint, melynek alapján 502 görög keleti 

nem egyesült személyt számolt össze a hatóság.52 

Az egykoron 400 román nemzetiségű lakos53, az 1890-es 

népszámlálás során már magyarnak vallotta magát, valamint 

ekkor már csak 493 görögkeleti54 járt akkor templomba. Az itt 

élő románok valamint görögkeleti vallásúak létszáma így 

alakult az évtizedek alatt a városban a népszámlálások szerint: 

1900-ban, az akkor 25. 473 főből 63-n oláh származásúak, 

valamint 412 görög keleti vallásúak is voltak.55 

 

1910-ben, a Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal 

adatai szerint, az akkor 26.860 fős Békésen az alábbiak szerint 

nézett ki kerületekre lebontva a románok, illetve a 

görögkeletiek létszáma: 
 

Városrészek 

(kerületek) 

oláh/román 

származású lakók 

görögkeleti 

vallásúak 

I. Malomvég 4 21 

II. Bánhida 15 111 

III. Ibrány --- 27 

 
48 Hajnal I. 1877:79. 
49 Palugyai I. 1855:154. 
50 Palugyai I. 1855:153. 
51 Palugyai I. 1855:154. 
52 Békési Fióklevéltár. V.204.b.18. 
53 Karácsonyi J. I. kötet 1896:466. 
54 Karácsonyi J. II. kötet 1896:41. 
55 Magyar statisztikai közlemények 1902:279. 
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Városrészek 

(kerületek) 

oláh/román 

származású lakók 

görögkeleti 

vallásúak 

IV. Hatház 2 67 

V. Újváros 13 29 

VI. Külterület 39 145 

VII. Külterület 8 51 

Összesen 81 451 

*Forrás: A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása. 1. r. A 

népesség főbb adatai községek és népesebb puszták, telepek szerint - Magyar 

statisztikai közlemények. Ú. S. 42. köt Budapest, 1912. 278. oldal 

 
A 10 évvel később, az első világháború után, a 

népszámlálás szerint akkor városunkban már 28.161 fő lakott a 

külterületekkel együtt, ebből az alábbiak szerint oszlott meg a 

görögkeletiek és a románok létszáma: 

Városrészek 

(kerületek) 

oláh/román 

származású lakók 

görögkeleti 

vallásúak 

I. Malomvég --- --- 

II. Bánhida 9 2 

III. Ibrány 2 3 

IV. Hatház 2 53 

V. Újváros 1 14 

VI.   Külterület --- 1 

VII. Külterület --- 39 

VIII. Külterület 12 79 

IX. Külterület 2  26 

X. Külterület 33 22 

Összesen 61 329 

*Forrás: Az 1920. évi népszámlálás. 1. r. A népesség főbb demográfiai adatai 

községek és népesebb puszták, telepek szerint – Magyar statisztikai közlemények. 

Ú. S. 69. köt. – Budapest, 1923. 224-225. oldal 

 
 1920-tól hét évig, betöltetlen volt a paróchusi tisztség, az 
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egyházközség ügyes-bajos dolgait az egyházvezetőség és az 

ideiglenesen megválasztott elnök próbálta orvosolni. 1921-ben 

felvetődött az a kérdés is, hogy a vezető és pap nélkül maradt 

egyházközség működjön-e tovább, ha nem, akkor melyik 

egyházhoz kívánnak csatlakozni a hívek, mivel nemsokára 

eljöhet az az idő, amikor a közösség tagjainak egyházadót kell 

fizetnie, mint ahogy máshol erre már van példa. Többségi 

döntés született arról, hogy az apáik által rájuk hagyott 

görögkeleti egyházat nem hagyják el. Az egyházközéget életét 

tisztségeket három évig töltötték be. Az egyházi jegyző a 

mindenkori kántortanító lett. Az egyházi vagyon kezelésére 

választottak első elnök: Papp József, aki az egyházat képviseli, 

első pénztári gondnok: Gólya János, aki az egyház pénzét 

felelősség mellett kezeli, valamint a már meglévő két presbiter 

mellé még öt személyt választották: Buzgán Mihály, Suttyó 

Gergely, Fankics György, Szabó István, Pakúcza György, akik 

az egyház közigazgatási ügyviteleit felelősségteljesen 

irányítják.56  

  

 1930. évi statisztikai adatok nem sok változást mutatnak 

a 10 évvel korábbiakhoz képest, csak a magukat román 

nemzetiségűnek valók létszáma csökkent: 

Városrészek 

(kerületek) 

oláh/román 

származású lakók 

görögkeleti 

vallásúak 

I. Malomvég 2 13 

II. Bánhida 2 104 

III. Ibrány 7 19 

IV. Hatház 1 56 

V. Újváros 4 30 

VI. Külterület 1 4 

 
56 A békési román ortodox egyházi tanács jegyzőkönyvének 1921. május 2-i 

bejegyzése. A jegyzőkönyv a Román Ortodox Egyház Levéltárában 

található. 
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Városrészek 

(kerületek) 

oláh/román 

származású lakók 

görögkeleti 

vallásúak 

VII. Külterület --- 33 

VIII. Külterület 1 65 

IX. Külterület --- 5 

X. Külterület 6 13 

Összesen 24 342 

*Forrás: Az 1930. évi népszámlálás. 1. r. Demográfiai adatok községek és külterületi 

lakott helyek szerint – Magyar statisztikai közlemények. Ú. S. 83. köt. – Budapest, 

1932. 149-151. oldal 

 

Még csak három éve van papi hivatalában Miskucza 

Péter, amikor 1930-ban érkezik a hír, hogy elkezdték szervezni 

a magyarországi görögkeleti román esperességet. Közben 

Szentesen elindították a magyarországi görögkeleti magyar 

egyház szervezését is, Dr. Németh István esperes vezetésével, 

mivel nagyon sok görögkeleti vallású már csak az egyházi 

szertartáson használta az egykori anyanyelvét. Felkérték a 

békési egyházat is a csatlakozásra, de az egyháztanács 

visszautasította, mondván: 

„Mi a békési g.keletiek mindig jó magyarok voltunk, 

vagyunk és leszünk, ősi misézési nyelvünkkel azonban teljesen 

meg vagyunk elégedve…”57 De a magyar nyelvű istentisztelet 

sem tudták volna bevezetni, mivel nem volt megfelelő jogi 

kerete még ennek az intézkedésnek. 

Ez a kérdése továbbra is a levegőben maradt, mert egy 

1934-es, a Békési Hírlapban megjelent cikk szerint az 

egyházközség kebeléből közel 100 család, az egyházi tanácsot 

és a papot megkerülve, kérvény nyújtott be az akkori 

vallásügyi és oktatási miniszterhez, hogy román helyett 

 
57 A békési román ortodox egyházi tanács jegyzőkönyvének 1930. április 8-i 

bejegyzése. A jegyzőkönyv a Román Ortodox Egyház Levéltárában 

található. 
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magyarul tarthassák ezután a liturgiákat. A beadványban 

szereplő indok a következő volt: „mi az őseink nyelvét teljesen 

elfelejtettük és mi szintiszta magyaroknak érezzük magunkat. 

Ismételten hangsulyozzuk, hogy mi csak magyarul beszélünk, a 

román nyelvből egy szót sem értünk”58. A cikk szerint az 

engedélyt nem kapták meg, annak ellenére, hogy többször is 

kérvényezték a minisztériumnál. A papok Popovics Elek 

(1895-1919 között szolgált Békésen) óta tudták, hogy az 

egyházközösség tagjai már nem beszélnek anyanyelvi szinten 

románul. Ezért, hogy ne veszítsék el a híveket, két nyelven 

tartották a liturgiákat: az istentisztelet románul, a prédikációt, 

vagyis a bibliamagyarázatot magyarul. Ez azért is volt 

elengedhetetlen, mivel ekkor még mindig a békési templomhoz 

tartozott fiókegyházként: Mezőberény, Vésztő, Szeghalom 

Gyoma és Endrőd is.59 Az sehova se tartozást végül a 

görögkeleti esperesi hivatal közgyűlése oldotta meg. A 

határozata szerint Magyarországon négy esperességet állítanak 

fel, amelyek közül az egyik központja Gyulán lesz, ahova a 

békési egyházközség is tartozni fog. Az esperesi zsinatra innen 

két rendes (Mik Mózes, Kiss Ferenc) és két pót (Gulyás István, 

Magyar György) tagot szavaztak meg az 1934. július 22-én kelt 

jegyzőkönyve szerint. 

Az felekezet létszáma szerencsére nem sokat változott, 

mert 1936-ban 500-an is voltak a templomban egy-egy 

nagyobb egyházi ünnep alkalmával a szórványtelepülésekről 

érkező hívekkel együtt.60 

1940. szeptember 22-én a görögkeleti egyház közgyűlése 

egy határozatban bejelentette csatlakozási szándékát a 

görögkeleti magyar egyházhoz, valamint, hogy bevezetik a 

 
58 Békési Hírlap, XIV. évf. 8. szám, 1934: 3. 
59 Márkus Gy. 1936:487. 
60 Márkus Gy. 1936:487. 
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magyar liturgikus nyelvet a lakosság asszimilációja miatt.61 Ezt 

a határozatot később érvénytelenítették 1943-ban, mivel akkor 

még nem alakult meg jogilag Magyarországon a fent említett 

egyház püspökkel és nem voltak magyar nyelvű 

szertartáskönyvek sem. Minden visszaállt a régi kerékvágásba, 

a szentmise nyelve maradt a román, egészen egy évig, amikor 

is Kardos Istvánt, az akkor itt szolgáló lelkészt, valamint a régi 

egyháztanácstagokat felfüggesztették a hivatalukból. Új 

görögkeleti papot neveztek ki: Gombás Norbert Miklós 

személyében az egyházközség élére, valamint új tanácstagokat 

is választottak, az egyházközséget kivonták a gyulai esperesség 

alól, közvetlenül a görögkeleti magyar egyházi főhatóság alá 

helyezték, a szentmise nyelve pedig a magyar lett.62 A reakciós 

kormány létrehozott egy görög keleti magyar és ruszin 

egyházrészek adminisztrátori hivatalt, aminek segítségével új 

görögkeleti egyházi főhatóságot szerettek volna létrehozni, de 

ez sem állami, sem egyházi törvényekkel nem lett bebiztosítva. 

A hívek nem teljesen értették, hogy mi történik, ezért sokan 

elpártoltak az egyháztól. Ez a kaotikus állapot bő egy évig 

tartott, amikor is Kardos István visszatérhetett korábbi 

posztjára. Hogy a fenti eset ne ismétlődhessen meg még 

egyszer, 1946 elején, gyulai székhelyű, magyarországi 

görögkeleti román egyházi főhatóság megszervezését elősegítő 

bizottságot hoztak létre a papok, ahova három évente minden 

egyházközség köteles volt küldeni egy világi tagot. Békésről 

először Bakucz István vehetett részt a „nemzeti kongresszus” 

munkájában, majd őt követte Buzgán Imre, Váradi Géza, Rusz 

Demeter is. 

 
61 A békési román ortodox egyházi tanács jegyzőkönyvének 1943. január 

17-i bejegyzése. A jegyzőkönyv a Román Ortodox Egyház Levéltárában 

található meg. 
62 A békési román ortodox egyházi tanács jegyzőkönyvének 1944. január 

30-i bejegyzése. A jegyzőkönyv a Román Ortodox Egyház Levéltárában 

található. 
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Az egyházközség már a kezdetektől fogva szervesen 

bekapcsolódott a település életébe. Harcoltak az 1848-49-es 

szabadságharcban. Kossuth Lajos halálának hírére a 

görögkeleti templomon is megjelent a fekete zászló, illetve a 

temetésének napján az akkor szolgáló pap, Serbán Tódor 

gyászistentiszteletet is tartott.63 Valamint a katolikusokkal 

együtt részt vettek a református templomban az ünnepélyes 

gyászmisén. 

A görögkeletiek számos magas rangú tisztviselőt is 

adtak a város és a vármegye élére, úgymint Popovics Szilviuszt 

(Szilveszter), aki 1885-92. között a vármegye aljegyzője, 1892-

től pedig Békés főszolgabírója volt, a békési görögkeleti 

temetőben nyugszik (6. kép), Popovics Viktort, aki szintén 

1892-től, mint alszolgabíró dolgozott a városért.64 Valamint 

Serbán Aurélt, okleveles számvevőt, aki fiatal kora ellenére a 

község adótisztje volt 23 évesen. 

Az egyházközség papjai 

Egy papnak sokkal nagyobb a szerepe, mint azt 

gondolnánk, főleg egy olyan egyházi közösségben, ahol lassan 

már csak a vallás lesz az egyetlen összekötő kapocs a múlttal, 

mivel az anyanyelvüket, amin eredetileg a szertartásnak folynia 

kellene, már nem nagyon beszélik, értik a hívek. Az 

igehirdetésen kívül meg- vagy esetleg újjászervezik az 

egyházközséget, hittanórát tartanak a fiatalabb nemzedéknek, 

intézik az egyházi ügyeket és próbálnak életben tartani egy 

olyan közösséget, aminek a létszáma csak egyre fogy. Ezért 

igaz az, hogy azaz egyházközség, aminek nincs papja, szép 

lassan eltűnik, és csak a helyiek emlékezetében él tovább. 

 
63 Somlyai G. 1894:97. 
64 Karácsonyi J. I. kötet 1896:477. 
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 A békési szent egyházban 1788-tól 1988-ig szolgáltak 

paróchusok. A papi állomások betöltése a görögkeleti egyház 

hagyományai szerint püspöki adományozás útján történt. 

A felszentelés előtt álló papjelöltektől, ha az adott 

település lakói voltak, már a kezdetektől elvárás volt az egyház 

részéről, hogy amint megalakult az adott település felekezeti 

iskolája, ott végezzék el a tanulmányaikat. Ezen kívül 

beszélniük kellett nemcsak a híveik nyelvét, hanem lehetőleg 

magyarul vagy németül is, valamint latinul is tudniuk kellett 

egy kicsit és egy tekintélyes pap mellett végezzenek 

gyakorlatot. A felsőbb iskolát az 1822-ben megnyílt aradi 

szemináriumban végezhették el.65 

A papok az illetményüket vagy, ahogy most mondjuk a 

fizetésüket mindig az egyházi közösségtől kapták, aminek a 

kérdése elég kusza volt. A papság jövedelmének alapja mindig 

a számukra kimért úrbéri telek volt, amit vagy megcsonkítva, 

vagy egyáltalán ki sem mértek. Később, a XX. században 

államosították és vagy pénzben kifizették az ellenértékét vagy 

egy hasonló nagyságú, de rosszabb minőségű területet kaptak 

cserébe. Békésen 1826-ban az akkor szolgáló parókus a telek 

kiegészítését kérte, mert nem biztosította a megélhetést. 

Később ezt a helyzetet még tovább bonyolította, az is, hogy 

ennek a megélhetési forrásnak a terhére 1846-ban idehelyezték 

Erdélyi Mihály munkaképtelen lelkészt is, hogy a 

nyugdíjrendszer hiányában eltartást kaphasson.66  

Az egyházközösség működésében volt egy kisebb szünet, 

vagyis addig nem volt lelki vezetője a híveknek, de ez csak 7 

évig tartott. Az első ismert lelkész Mihai Ghiba (Giba Mihály) 

volt, ő 1788-1809 között szolgált a templomban.67 Reá várt az 

a megtisztelő feladat, hogy létrehozza és megszervezze a szent 

 
65 Glück J. 1995:74. 
66 Glück J. 1992:62. 
67 Misaroş, T. 1990:54. 
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helyet. A templom bejáratához közel temették el. A sírkövét, 

ami még ma is látható a lánya, Helena Ghiba (Giba Heléna) 

emeltette 1809. december 4-én, amin a következő szöveg 

olvasható magyarul: „1809-ik évi december 4-kén elhúnyt 

tisztelendő Giba Mihály buzgó lelkésznek: a békési görög 

templom egyik alapítójának, s a leggyöngédebb atyának 

szeretete, tisztelete s kegyelete jeléül és örök emlékül szenteli 

leánya Giba Helena.” (7. kép) Giba/Gibba családnevű görög 

kereskedők a XVIII. században még Békéshez legközelebb 

Hódmezővásárhelyen és Szentesen éltek.68 

Mihai Ardelean (Árgyelán Mihály) 1809-től 1840-ig volt 

Békésen, szintén a templomhoz van eltemetve, a szentély felőli 

oldalon.69 Simeon Popovici70 (Popovics Simon) pasztorálása 

alatt lezajlott a magyar szabadságharc, valamint még a 

kiegyezés időpontját is túlélte. Ő 1840-1884 között volt a 

parókián, a békési temetőben van eltemetve. Popovici papot 

Teodor Şerban (Serbán Tódor) követte kilenc évig (1885-

1894).71 Az elődjéhez hasonlóan szintén a békési román 

ortodox temetőben nyugszik. Alex Popovici (Popovics Elek) 

egy évvel később követte egészen az úgynevezett Őszirózsás 

forradalomig, amikor is Romániába ment és Aradon halt meg. 

Ennek értelmében 1895 és 1919 között szolgált Békésen.72 (8. 

kép) 1920 és 1927 között betöltetlen volt a paróchusi tisztség. 

Az ebben az időben az egyházközség képviseletét ellátó 

presbiteri tanács a következő képen határozta meg a későbbi 

békési görögkeleti román lelkész díjlevelét.  

Az illetménye a következő volt: 

1. három szobás lakás melléképületekkel, különálló 

baromfiudvarral és konyhakerttel, 

 
68 Diószegi Gy. 2010:76. 
69 Misaroş, T. 1990:54. 
70 Misaroş, T. 1990:54. 
71 Misaroş, T. 1990:54. 
72 Misaroş, T. 1990:54. 
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2. a földvári dűlőben 12 hold, a marói dűlőben 48 hold 

föld adómentes használata, amelyben 600 □-ölnyi 

gyümölcsös is van, 

3. a stólapénz (keresztelésért, temetésért és esketésért), 

ami nem lehet magasabb, mint a városban működő 

többi keresztény felekezet díja. 

4. nyilvántartási költség 10 korona 73 

A lelkész kötelessége, hogy a görögkeleti román egyház 

törvényeit és szokásait szerint vásár- és ünnepnapokon 

istentiszteletet tartson, magyar nyelven prédikáljon és oktasson 

az iskolákban. A keresztelést, esketést és temetést románul és 

magyarul is végezze el, nemcsak Békésen, hanem a 

fiókegyházakban is. Látogassa és vigasztalja a betegeket, 

valamint úrvacsorát osszon, illetve a tanács örökös presbiteri 

tagja.  

 

A hét év lelkész nélküli átmenet végül megtöri, mikor az 

egyházközség meghívja a gyulai származású Petru Mişcuţia 

(Miskucza Péter) papjelöltet, hogy szolgáljon a békési 

templomban a felszentelését követően. 1927-ben el is fogadta 

ezt a felkérést 1931-ig, amikor is Kétegyházára ment.74 Ştefan 

Cardoş (Kardos István) eleinte, mint kántortanító vett részt az 

egyházközösség életében, majd 1931-ben lelkésszé választották 

és egy év megszakítással 1959-ig pasztorált a templomban. 

1959 után elhagyta Magyarországot és Amerikába távozott.75 

Kardos István 1903-ban76 Gyulán született, középiskoláit is itt 

végezte, majd a nagyváradi teológiai akadémián folytatta 

tanulmányait. Lelkésszé 1929-ben szentelték fel. 

 
73 A békési román ortodox egyházi tanács jegyzőkönyvének 1922. április 2-i 

bejegyzése. A jegyzőkönyv a Román Ortodox Egyház Levéltárában 

található. 
74 Misaroş, T. 1990:54. 
75 Misaroş, T. 1990:54. 
76 Márkus Gy. 1936:599. 
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1960-ban érkezett Mezőpeterdről Dumitru Ciumpilă 

(Csumpilla Demeter), aki egészen haláláig, vagyis 1988-ig 

szolgálta itt az Urat. A sírja a békési görögkeleti temetőben 

található. (9. kép) Csumpilla tiszteletes 1914-ben Kétegyházán 

született. Elemi iskolába szülőfalujában, felsőbb iskolába 

Békéscsabán járt. Az érettségi után Nagyváradra ment, ahol 

elvégezte a teológiát. 1939-ben Mezőpeterd papjává nevezték 

ki, ott 1959-ig szolgált, majd haláláig Békés város paróchusa 

volt.  

Igaz, hogy a legtöbb esetben csak felsorolják a 

lelkészeket, valamint szolgálásuk kezdetét és végét, de ennek a 

hátterében érezhető a történelem változása is. A papok életéről 

sajnos nincs sok adat. Az általam felkutatott források többsége 

csak a parókián töltött éveik számát tűnteti fel. De előfordulnak 

olyan ritka esetek is, mikor egy-egy lelkész életének a története 

fennmarad. Ez akkor lehetséges, ha azon a település pasztorált, 

ahol született, vagy pedig még élnek olyanok a helységben, 

akik még őrzik a paróchusok emlékét.  

Az egyházközséget szolgáló épületek és tisztségek 

1) A parókia  

A XVIII. században épített templomok és a parókiák 

közös udvarral rendelkeztek, legfeljebb egy kicsi kerítés 

választotta el a két teret. Hajnal István 1877-ben megjelent 

tanulmányában megemlítette, hogy azt a házat, amit régen, a 

templom megépítése előtt imaháznak használtak a hívek, 1818-

ig paplakként funkcionált az itt szolgáló parókusok részére. 

Valószínűleg csak 1794 után, mert akkor még dolgoztak a 

felújításán, amire egy, a Büntetések jegyzőkönyvében szereplő 

bejegyzés is utal: 
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„1794. November 25. Prohaszka József kőműves az 

Görög nem-egyesültek vallásán levők Parochiáján itten 

Békésen dologban lévén, 2 darab fonalnak és 1 ingnek 

ellopásáért 15 pálczákkal s 3 napi áristommal büntettetett.”77 

Miután a XIX. század első felében, Popovics Simon 

parókus kezdeményezésére felépült az új parókia egy 500 

négyszögölnyi 78 területen, más funkciót kapott a régi épület.  

Az építés körülményeiről egy igen érdekes és tanulságos 

történet maradt fenn, ami megmagyarázza az épület szokatlan 

nagyságát. Ha bárki megnézi az épületről készült fényképet, 

akkor láthatja, hogy akkora, mint egy gazdag polgár háza, ami 

viszont szokatlan egy „szakadárbeli” egyházközségtől. Ennek a 

különös esetnek a következő eseménysorozat az előzménye, 

aminek a története egyik papi családról hagyományozódott a 

következőre, így tudta megosztani velem is az utolsó pap 

özvegye, Csumpilla Demeterné. 

A már fent említett Popovics lelkész minden akkor 

rendezett szavalóversenyt megnyert az országban, ami „… az 

időben nagydolognak számított. Nemcsak, hogy egymás után 

mindent megnyert, hanem, hogy egy román nemzetiségű pap 

volt a győztes. Békés városnak hírnevet szerzett, s a város neki 

köszönhette, hogy városi címet (1848-ban emelték városi 

rangra) kapott. A település elöljárói megkérdezték tőle; «Mit 

kér cserébe?». Pár nap múlva visszament egy tervrajzzal, a 

parókia tervrajzával. S a városnak szerzett hírnévért cserébe, a 

parókia felépítését kérte. A vezetők álltak minden építési 

költséget.”79 A város vezetősége eleget tett a kérésnek és 

felépítették az épületet. A történet szerint azért emeltetett 

ekkora épületet, mert ő maga szegény családból származott, és 

tudta mit jelent a nyomorúság. De azt a nagy házat nem csak 

 
77 Hajnal I. 1877:108. 
78 Békési Fióklevéltár, V. 203.b.78. 
79 Cs. D-né, özvegy papné. Békés, 2004. 
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magának építette, hanem bármelyik olyan szegény fiúnak, aki 

tanulni akart, mert annak szállást tudott biztosítani – 

felekezetre való tekintet nélkül. Csak szállást tudott biztosítani, 

mivel az egyházközösség sosem volt gazdag és „… annyit kért 

cserébe tőlük, hogy vasárnaponként egy órát énekeljenek a 

templomban. (A már korábban említett énekkar ezért nagy a 

templom méreteihez képest. Arról nem tudtam meg semmit, 

hogy karzat addig nem is volt a templomban, vagy később 

nagyobbították meg.) A román énekeket fonetikusan leírta, a 

nyelvet nem beszélőknek. Ezeken a napokon szerény ebéddel 

vendégelte meg a „kórustagokat”. Híre ment a rögtönzött 

énekkarnak, ezért Popovics lelkész elhívta az egyik ilyen 

vasárnapra a püspököt. Így mutatta be, hogy különböző 

nemzetiségűek, különböző vallási hovatartozással is tudnak 

együtt énekelni.”80 

Az idilli képet most már csak korabeli képeslapokon, (10. 

kép) illetve Török Árpád, helyi festőművész egyik képén 

csodálhatjuk meg, mivel 1959-ben a templomkert egy részét 

kérte a községi tanács utcaépítés miatt, illetve le kellett bontani 

a kerítést is.81 1974-ben a parókia épületét a városi tanács 

városrendezési okok miatt kisajátította, és a templomot 

körbekerítő fallal együtt lebontatta. A parókia épülete helyett 

tömblakást adtak az akkori papcsaládnak. 

2) Az iskola, a tanítói lakás 

Az iskola, minden korban a népek, nemzetek politikai és 

művelődés filozófiájának érvényre juttatásának egyik 

legfontosabb intézménye volt. 

 
80 Cs. D-né, özvegy papné. Békés, 2004. 
81 A békési román ortodox egyházi tanács jegyzőkönyvének 1959. június 

21-i bejegyzése. A jegyzőkönyv a Román Ortodox Egyház Levéltárában 

található. 
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A nemzeti iskola, az 1777-i évi Ratio Educationis 

nyomán, a XVIII. század utolsó évtizedeiben a nemzeti nyelvű 

népiskola neve, vagyis az oktatás során csak az anyanyelv 

használható. Ennek értelmében a népiskolarendszer, ami a 

románok esetében egyben a felekezeti jellegű iskolarendszer is 

volt egyben, már akkor létrejöhetett egy-egy településen, amint 

megalakult az egyházközösség. 

Békésen, valószínűleg a többnyelvűség miatt két iskola 

létezett (egy görög és egy román) attól kezdve, hogy 

megalakult az egyházközség. Erre egyik bizonyíték, hogy a 

Helytartótanács egy 1795. január 30-i rendeletében 17 görög 

diaszpórának engedélyezte, hogy saját költségén vagy 

közadakozásból iskolát létesítsen és tartson fent, köztük a 

Békésen letelepedett görög kereskedőknek is.82 Az épület adott 

volt, az egykori imaházat hasznosították újra, ahol csak a 

kereskedők, főleg a görögök gyermekei tanultak.  

A görögök első ismert tanítója Popovics Athanásius volt, 

aki 1790-ben érkezett Görögországból, 3 évig Gyulán, majd 2 

évig Békésen is oktatta a gyermeket görögre. 83 Valamint a 

görög származású, de akkor Nagyszalontán élő 

Rozomillet/Rozvány Györgyöt (1819–1902), diákként küldték 

a szülei a görög nyelv tanulása végett Békésre.84 

Párhuzamosan két iskola működött Békésen, a XVIII. 

század végén már a román nyelvű is létezhetett, úgymint 

Gyulán és Kétegyházán. A szervezési ideje ismeretlen, de az 

egyházi számadásban azonban már 1794-ben találhatunk 

utalást a dászkál (falusi román kántortanító) fizetésére.85 

A görögkeleti iskolák, még felekezeti jellegük ellenére 

sem tartoztak közvetlenül egyházi irányítás alá. 1792-1848 

között, a főigazgató Nagyváradon székelt, és hatáskörébe 

 
82 Sasvári 1995:2442. 
83 Implom J. 1971:331. 
84 Diószegi Gy. 2010:76. 
85 Szentkereszty T. 1932:58. 
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tartozott valamennyi Csanád, Békés és Csongrád megye 

területén létező iskola, teljesen függetlenül a fenntartójától.86 

A tanító képesítése valamilyen oknál fogva 1839-ig nem 

volt fontos, de ezután csak olyan tanára lehetett az egyháznak, 

aki rendelkezett a megfelelő oklevéllel.87  

Az új iskola, amibe már görögök és románok együtt 

jártak, az első parókia helyén 230 négyszögöl88 területen épült 

fel 1851-ben.89 1855-ben az egy tanteremmel, egy tanítóval 

működő iskolában csak egy osztály volt, ahova 26 fiú és 32 

leány növendék járt.90  

Annak, aki tehetséges volt, de anyagilag a családja nem 

engedhette meg magának a felsőbb iskolában a továbbtanulást, 

az kérhette az első békési parókus lánya, Elena Ghiba-Birta 

által létrehozott alapítvány segítségét, amelyet kifejezetten 

görög és román származású görögkeleti tanulók részére hozott 

létre és az aradi püspökség felügyelete alá helyezett. Az 

alapítvány egészen az 1914-15-ös tanévig támogatta a Békési 

Református Főgimnázium erre érdemes tanulóit is. 

A hazai korszerű nemzetiségi oktatásügy a XIX. század 

közepére alakult ki. Az 1868-as nemzetiségi törvény és a 

szintén ebben az évben kiadott Eötvös-féle népoktatási 

alaptörvény megoldotta azt a problémát, ami már évtizedek óta 

húzódott. A nemzetiségi törvény érintetlenül hagyta a 

nemzetiségiek iskolaalapítási jogát, és kimondta, hogy ezek az 

iskolák egyenrangúak az állam hasonló fokú iskoláival. 

Valamint biztosította az anyanyelven való művelődést az alap- 

és a középfokú oktatásban. Ezen kívül biztosította még a 

tanszabadságot, és az anyanyelven való oktatást. A felekezetek 

minden olyan községben állíthattak iskolát, ahol voltak hívek. 

 
86 Glück J. 1992:62. 
87 Hajnal I. 1877:78. 
88 Békési Levéltár V. 203.b.78. 
89 Hajnal I. 1877:78. 
90 Palugyai I. 1855:155. 
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A tanítót maguk választhatták, a tantervet és a tankönyvet 

maguk határozhatták meg. A törvény csak a felekezeti iskola 

tantárgyait, a szorgalmi időszakot és a minimum iskolai 

felszerelést határozta meg. Annak ellenére, hogy most már 

törvény biztosította az önálló tanterv kialakítását, gyakorlatban 

csak 1877-re tudott végleges formát ölteni.91 Ennek az idilli 

állapotnak egy része 1879-ig, a Trefort–féle iskolatörvényéig 

maradt fenn, amikor is az kimondta, hogy a magyar nyelv 

oktatása - a felekezeti iskolákban alap szinten - kötelező 

minden iskolai fokozatban. 

A XIX. század elejétől, a legtöbb nemzetiség tanító az 

aradi képzőből került egyből az első munkahelyére, illetve a 

további betöltetlen állásra választás útján lehetett bekerülni. A 

tanítók képesítését a szenátus ellenőrizte, valamint, ha arról 

volt szó, élt a végleges személyi döntés jogával. 

Az Eötvös-féle törvény értelmében a községi iskolák 

működtetéséhez az állam még anyagi támogatást is nyújtott, a 

felekezeti iskolák fenntartása viszont ezután az egyházközségre 

hárult. Az így kérdésessé váló tanári fizetés folyósítását, ami az 

állami jövedelemtől eléggé elmaradt, úgy oldották meg több 

településen is, hogy ahol lehetett, ott összekapcsolták a kántori 

és a tanári állást. A minisztérium 1882-ben szorgalmazta a 

minimális 300 forintos évi fizetést, de egységes bevezetésére 

csak az 1893-as zsinati döntés teremtett lehetőséget.92 

Az 1885/86-os tanévtől, a Békési Református 

Főgimnáziumban tanuló görögkeleti hallgatóknak lehetőségük 

nyílt arra, hogy tantervi keretek között a vallásuknak megfelelő 

hittanórán vegyenek részt, eleinte heti 10 majd heti 8 órában, a 

két világháború között már csak heti 2 órában. A hitoktatói 

tisztet 12 tanévig Popovics Flórián tanító látta el, majd ezt 

követően mindig, a hivatalban szolgáló parókus: Popovics Elek 

 
91 Glück J. 1995:80. 
92 Glück J. 1995:80. 
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19 évig, Miskucza Péter 4 évig, Kardos István 8 évig. 

Az egyházközösség egyik legkiválóbb tanítójának, 

Popovics Flóriánnak a haláláról a helyi lapban, a Békési Lapok 

1904. IV. évfolyamának 24. számában egy kis gyászszöveg is 

megjelent. (11. kép) 

A két világháború között a tanítási nyelv teljesen a 

magyar lett a román mellett, és mivel a tankönyvek beszerzése 

egyre nehézkesebbé vált, a román nyelv tanítása ezután már 

csak a vallási oktatásra szorítkozott, valamint amennyire a 

körülmények engedték, az írás és az olvasás tanítására. A tél 

folyamán mindig két csoportban, délelőtt és délután is tartották 

meg az órákat. 

Az egyházi presbitérium 1921-ben a következő díjlevelet 

állapította meg a mindenkori kántortanítónak. 

Illetménye: 

1. két szobás lakás mellékhelyiségekkel, kis kerttel 

2. a marói dűlőben 30 hold föld adómentes használata 

Cserébe a magyar törvények és rendeletek szerint 1-6 elemi 

vegyes osztály oktatása, valamint az istentiszteletek, temetések 

és mindennemű szertartások alkalmával a kántori teendők 

ellátása.93 

A következő tanítók nevei szerepelnek az évkönyvekben: 

Florian Popovici (Popovics Flórián) 1854-1901 

Nicolae Costa (Koszta Miklós) 1901-1912 

Nicolae Cioropariu 

 (Csoropán Miklós) 

1913-1920 

Gheorghe Botău (Bottó György) 1926-1929 – innen 

ment Békéscsabára 

lelkésznek 

Ştefan Cardoş (Kardos István) 1930-1931 

 
93 A békési román ortodox egyházi tanács jegyzőkönyvének 1922. április 2-i 

bejegyzése. A jegyzőkönyv a Román Ortodox Egyház Levéltárában 

található. 
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1929-től kezdve a felekezeti iskola nem működik, pedig a 

kor követelményeinek kiválóan megfelelő épületbe egy évvel 

később még a villanyt is bevezették, ugyanúgy, mint a tanítói 

lakásba. 

Az iskola épülete ennek ellenére sokáig nem volt 

elhagyatott, mert már 1929 őszén kérte a községi iskolaszék az 

épület rendelkezésre bocsájtását legalább egy tanévre, mivel a 

többi iskola túlzsúfolt volt. Az egyháztanács addig, amíg nincs 

a felekezeti iskolának új tanítója, engedélyezi. De csak azzal a 

kikötéssel, hogy a lelkész, az iskolákban szétszórtan elhelyezett 

görög keleti vallású gyerekeknek egy bizonyos napon 

hitoktatást tarthat az iskola tantermében. Ennek értelmében az 

éppen hivatalában lévő lelkész a hat osztályú, de osztatlan 

képzés keretén belül a vallástant magyarul tanította, a 

fontosabb imádságot románul, valamint voltak román órák is, 

mivel a felekezeti iskoláknak ezt a jogot biztosította az oktatási 

törvény. A vizsgákat mindig a tanév végén tartották. 

1935 novemberében újra kérte a község vezetése az 

egyházközség tanácsát, hogy négy hónapra engedje át a 

település részére az iskolaépületet (tanterem, konyha, kamra, 

fáskamra), mivel a szegény iskolás gyerekeknek szeretnének 

napi egyszeri meleg étkezést biztosítani. Az egyház 

természetesen eleget tett ennek a kérésnek.  

A felekezeti iskolaszék végül 1937. december 26-án 

jegyezteti le az egyházi közgyűlés jegyzőkönyvbe, hogy a 

békési görögkeleti román felekezeti iskolában a tanítást 

bizonytalan ideig szüneteltetik, amíg nem jelentkezik 

megfelelő kántortanító az állásra. A gyerekeket a helyi községi 

iskolákban helyeztetik el, és a vallási oktatásról a papnak kell 

gondoskodnia. Az iskola sosem indult újra ezután, sőt, az 

egyháznak a megnövekedett kiadások miatt 1951-ben el is 

kellett adnia az épületet. 
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Az üresen maradt tanítói lakást kiadták, illetve 

átalakították, így került az épületbe fürdőszoba.  

Az egykori iskolaépület és tanítói lakás a Szarvasi utcán 

található, mellette van a régi harangozólak, amit szolgálati 

lakásként használhatott a tisztséget éppen betöltő személy és 

családja. Ma már mind a kettő magántulajdonban lévő ingatlan. 

(12. kép) 

3) A kántor, az egyházgondnok, és a harangozó 

Mint köztudott, a görögkeleti templomokban nincs 

semmilyen hangszer, amivel elláthatná a kántor az egyházzenei 

szolgálatot a szertartás alatt, csak az énekhangja. Az erre a 

tisztségre legalkalmasabb személyt, mindig az egyházközség 

tanácsa választotta meg 10 évre. Amíg be nem zárták az iskolát 

és volt tanítója az egyházközségnek, addig ezt a posztot mindig 

ő látta el, ezért is hívták a köztudatban kántortanítónak.  

A feladata volt többek között, minden vasár- és 

ünnepnap, a böjtben (húsvét és karácsony) minden szerdán és 

pénteken, húsvét nagyhetében pedig szerdától minden nap az 

istentiszteleteken a szertartásban előírt módon segíteni a 

lelkésznek. Esketések és temetések alkalmával szintén el kell 

látnia a kántori teendőket a pap mellett, külön jutatás nélkül. 

Ezért a kántorjelöltnek, aki legtöbbször világi személy volt, 

alapos zenei tudással kellett rendelkezni, az egyházközösség 

elkötelezett tagja volt, jól kellett ismernie a liturgiát, annak 

belső törvényeit, valamint a rá vonatkozó egyházi előírásokat. 

Miután Kardos István kántortanítóból az egyházközség 

választott papja lett, 1931-ben a helyére segédkántornak a 

gyulai Pomucz Pétert vettél fel. Sipos Tivadar 1937-ben vette 

át a tisztségét. 1945-1968 között, kisebb nagyobb 

megszakításokkal, Rusz Demeter gyulai lakos látta el ezt a 

feladatot, fizetése a békési szolgálati lakás mellett szántóföld és 

veteményes volt. Őt követte 1968-tól Brindás György 
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békéscsabai lakos, aki a tisztség betöltéséért vállalta a két 

település közötti átjárást is.94 

 

Az 1787-ben megalakult egyházközségben, mivel 

görögök és románok együtt alapították, mind a két nemzet 

képviseltette magát az egyházi tanácsban, legyen az pénzügyi 

vagy gazdasági kérdés. Erre az egyik bizonyíték, hogy az 

1789-es számadást, az esperes, a lelkész mellett egy görög és 

egy román gondnok is ellátta az aláírásával. A békési 

egyházközségnek sokáig volt külön pénztári és gazdasági 

gondnoka is. A feladatuk volt többek között a pénztár kezelése, 

a kiadás és bevétel vezetése, az egyházi adminisztrációk 

elvégzése, az egyházi ingóság és ingatlan karbantartásának 

felügyelete. Erre a tisztségre mindig a legalkalmasabb 

egyháztanácsi tagot választották meg három évig. Békésen ezt 

a tisztséget viselte többek között: Gólya János, Pakucza 

György, Bakos Mihály, Csorba Pál, Less Sándor, Kiss Ferenc, 

Mik Mózes, Magyar György, Bakucz János, Tokai György, 

Vasadi Imre, Gógán János, Buzgán Imre, Gulyás Imre, Rusz 

Demeter, Komán György, Ardelean Gábor, Kriszta Péter, 

Kovács András, az utolsó egyházgondnok Laczkó Pál volt.95 

Ellentétben a mai kifejezéssel, nem a gondnok, hanem 

éppen a harangozó volt az, aki rendben tartotta a templomot és 

a környezetét. 1923-ban ideiglenes Papp István látta el ezt a 

tisztséget, de mivel nem volt papja a közösségnek, nem látta 

értelmét az egyházi tanács, hogy ezt a posztot betöltsék. Ez a 

helyzet csak 1927-ben változott meg, amikor is Szamos 

Demetert választotta meg a presbitérium harangozónak, aki 

1933-ig szolgált a templomban. Őt követte Szilágyi Sándor, 

majd hat évvel később Gógán Lajos, aki egészen nyugdíjba 

 
94A békési román ortodox egyházi tanács jegyzőkönyve 1921-1986. A 

jegyzőkönyv jelenleg a Román Ortodox Egyház Levéltárában található. 
95 A békési román ortodox egyházi tanács jegyzőkönyve 1943-1986. A 

jegyzőkönyv jelenleg a Román Ortodox Egyház Levéltárában található. 
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vonulásáig viselte ezt az egyházi posztot. Egy fél évig Bakos 

Lajos volt az ideiglenes harangozó, majd a megüresedett helyre 

1967-ben Karácsony Jánost vették fel. 

Az illetménye a következő volt: 

1. szolgálati lakás, ami 170 négyszögölön96 épült fel a 

Szarvasi út 3. szám alatt 

2. a temetői illetményföld ⅓-a 

3. 100 □-öl lucernaföld nyári használatra 

4. A temetéskor a harangozásért befolyt díj fele őt illeti meg 

5. a temetőben található gyümölcsfák termésének ¼ része.97 

Cserébe a szentmisén és az egyéb egyházi szertartásokkor 

segédkeznie kell a lelkésznek utasítás szerint. Valamint 

harangozni kell vasárnap és egyéb ünnepnapokon az előírt 

időpontokban. A templom belső tereit tisztán tartotta 

(felmosás, portörlés), illetve a templom körüli terület is 

gondoznia kell. Ha kellett, füvet vágott, ha kellett, fát metszet 

vagy ültet, szemetet szedett, télen havat sepert a templom körül 

és az utcai járdáján. 

A görögkeleti temető 

Békésen a temetők az érintett felekezetek által lakott 

részeken, jelen esetben a görögkeleti vallásúak lakhelyétől nem 

messze, közvetlenül a templom és a parókia épületének 

közelében volt található. A régi temető, a felépítése 

szempontjából hasonlatos a mostani temetőhöz, mivel a város 

szerkezet alapján, azonos tengelyen helyezkedik el. Vagyis a 

templomhajó középpontjának meghosszabbítása megegyezik a 

felszámolt temető középpontjának a hosszmetszetével. Ahogy 

 
96 Békési Fióklevéltár, V.203.b.78. 
97 A békési román ortodox egyházi tanács jegyzőkönyvének 1967. február 

19-i bejegyzése. A jegyzőkönyv jelenleg a Román Ortodox Egyház 

Levéltárában található. 
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a település lélekszáma növekedett a XIX. századtól még 

jelentősebben, úgy kerültek ki a város szélére ezek a kegyeleti 

„intézmények”.  

A békési ortodox temető, a római katolikus temetővel 

együtt, a mai Oláh Mihály utca és a Kinizsi sor találkozásánál 

volt. Ez a mellékelt, 1845-ös várostérképen jól látható.98 (13. 

kép) 1857-ben megtiltották a temetést, de a temető még az 

1890-es években is látogatható volt, illetve nagyon sok sírt 

exhumáltak és áttelepítették az új osztásba.99 (14. kép) Az 

egykori oláhzugi temető területe ma lakóházakkal van 

beépítve. Illetve út fut rajta, mivel 1921-ben a Békés község 

képviselő testületének egyik határozata szerint a temető egy 

részét kisajátították erre a célra. Az új temetőt a Szarvasi út 

mellett közvetlenül, 10 holdon létesítették a mai újvárosi római 

katolikus temető szomszédságában, amit 1853-ban szentelték 

fel.100  

1881-ben a település külső részein elkezdtek egy védelmi 

gátrendszert építeni, ami következtében az új osztású 

görögkeleti temető nyugati részén az akkori községi vezetés 

kisajátított 400 négyszögölnyi területet a rajta lévő fával és az 

addig már elvetett terméssel együtt. Ennek ellenértékeként 

akkor 143 forintot állapítottak meg. Így az egykori temető 

terület még jobban lecsökkent.101 

Mivel nem volt konkrétan kinevezett temetőgondnok a 

XX. században az egyházközségnél, mindig az éppen, a 

csőszházat bérlő személy feladata volt a temető területének 

gondozása. Az 1921 és 1986 között készített egyháztanácsi 

jegyzőkönyvben sorra feljegyezték nemcsak a bérlők nevét, 

hanem a konkrét feladatukat is, aminek a be nem tartása, a 

 
98 A mellékelt térképet F. S-tól kaptam, aki a Békésen ismert 17 temetkezési 

hely topográfiai felkutatását végezte. Békés, 2005. 
99 F. S. Békés, 2005. 
100 Dankó I. 1983:738. 
101 Békési Fióklevéltár, V. 301.b.2. 



 40 

bérlet azonnali felmondásával járt. 1929-ig Sass József volt a 

temetőőr, őt követte Erdeli Péter, majd Kun Sándor (1930), 

Kun János (1933), Kún László (1936), Turzó László (1961), 

Szűcs Sándor 1964), Tar Ferenc (1973), 1979-től Váczi Imre 

bérelte a csőszházat.102 

A temetőgondnok feladata gondozni a temetőben lévő 

sírok közötti területeket, vigyázni a lopás ellen a veteményesre, 

a gyümölcsfákra és kerítés mezsgyéjében lévő akácosra. Az ott 

termett gyümölcs teljesen a gondnok tulajdonát képezte, 

valamint a kaszálás során keletkezett széna is. A temető 

területén a fákat gallyazni kellett, a lehullott leveleket pedig 

összetakarítani. Az 1929-es jegyzőkönyv előírja, hogy a 

megválasztott temetőőrnek kötelessége a temetések alkalmával 

harangozni, illetve a temetésnél a lelkész utasításainak eleget 

tenni. Később az egyház már nem hatalmazta fel sírásásra, így 

az abból keletkezett balesett miatt nem perelheti be a temető 

fenntartóját.  

A temető kezelésével ma az illetékes egyház foglalkozik. 

Régen egyházi céltemető volt, vagyis csak a kezelő egyház 

tagjait lehetett oda temetni, de most már ilyen korlátozás nem 

áll fenn. A még működő temetők lazán táblákra vannak 

felosztva, a táblán belül önálló, számozott parcellák és ezen 

belül számozott sírhelyek találhatók.  

A templomépítészet 

Bartha Elek szerint a templomnak nemcsak 

közösségformáló szerepe van, hanem az úgynevezett 

szakralizált térhálózat csomópontja is egyben. Ez igaz, de az 

ortodox templomoknál ez nem figyelhető meg, mivel ezek az 

 
102 A békési román ortodox egyházi tanács jegyzőkönyve 1921-1986. A 

jegyzőkönyv jelenleg a Román Ortodox Egyház Levéltárában található. 
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épületek nem a település centralizált helyére lettek tervezve, 

valamint kivitelezéskor sem a geológiai, sem az éghajlati 

viszonyokat nem vették figyelembe a tervezők. 

A XVIII. század utolsó évtizedeiben megélénkültek a 

templomépítkezések. Erre vonatkozóan meghatározó volt II. 

József császár 1781-ben kiadott Türelmi Rendeletéhez 

kapcsolódó utasítás, mely ismételten kimondta, hogy a 

felépítendő Isten Házainak igazodniuk kell a Magyarországon 

uralkodó építészeti stílushoz. A Rendelet engedélyezte, hogy a 

Birodalomban élő nem katolikus hitűek, például a már 

letelepedett görögök, is templomot építsenek. Valamint 

meghatározta, hogy a felépítendő templom nem lehet díszes 

kivitelű, s nem helyezhető utcafrontra. Ez az oka, hogy az 

udvarba épített templomok nem válhattak a települések képét 

meghatározó tényezővé. 

A magyarországi románok és görögök barokk, copf, 

klasszicista formanyelvű templomépületei első ránézésre nem 

különböznek a katolikusok számára hasonló stílusban épített 

templomoktól. Aki viszont figyelmesen szemléli, az észreveszi 

a keleties elemeiket, amik felfedik építtetői kilétét. A 

templomok többsége udvarban állt, keleti tájolású, s mindegyik 

két bejárattal, a torony alatti nyugati főbejárattal és a déli 

mellékkapuval rendelkezik. Gyakori a torony alatti nyitott alsó 

szakasza, melyet helyenként befalaztak. Az egész épület 

„keletelve” van, ami annyit jelent, hogy a szentélye Kelet felé 

néz (mint a bizánci rítusú templomok nagy részében), de ez 

nem jelenti azt, hogy ez az építészeti tény csak a bizánci 

rítusúakra vonatkozna. Ez minden olyan szakrális épületre 

jellemző, amelyik a 20. század második fele előtt készült el, 

viszont a keleti egyház liturgikus légköre megőrizte ennek 

szimbolikus sokszínűségét. (15. kép) 

Többnyire egy, vagy több tornya van a templomnak, 

amelyeket a bennük felfüggesztett harangokról 

harangtoronynak neveznek. A Karoling-korszak óta az addig 
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különálló tornyokat egybeépítik a templomépülettel. A szentély 

legtöbbször félkörben záródik, ritka Magyarországon a 

szögletes szentélyzáródású napkeleti templom. Gyakori a hajó 

északi és déli oldalainak szögletes vagy kosáríves záródású 

apszisidomszerű kiöblösödése. Megfigyelhető a szentély külső 

hármas tagolása is. A szentély belső téregységei, az északi 

oldalon a proszkomídia (a liturgia rituális előkészületeinek 

színtere) és a délre fekvő diakonikon (a szent edények és 

öltözékek őrzésének helye) azonban architekturálisan nem 

kiképzettek. A legtöbb templomban azonban nem is fülkék, 

hanem ablakfülkék vannak. 

A külsőre nyugati építésű templomba lépő egyből 

érzékeli, hogy napkeleti templomba érkezett. Szembeötlő a 

belső tér hármas tagolása. A hossztengelyre fűzött téregységek 

szimbolikusak csupán, de építészetileg pontosan 

meghatározottak. A szentélyt az egy lépcsőfokkal alacsonyabb 

hajótól ikonfal választja el, mely gyakran a teljes 

szentélynyílást betölti. A férfiak tartózkodási helyét, a hajót, 

nyugati szakaszától, a pronaosztól, más néven a nők 

tartózkodási helyétől csupán fa-, esetleg kő-mellvéd választja 

el. A pronaosz a szentéllyel azonos padlószintű. A narthex 

(előcsarnok) terét a legtöbb épületben a torony alsó szakasza 

képezi, s innen lehet feljutni a karzatra, esetleg a toronyba. A 

templombelső keleties térelosztása, a nyugati architektúra 

bizáncias, posztbizáncias elemei, s természetesen a 

templombelső díszítése biztosították az ortodox ember számára 

a hagyomány által kialakult megszokottság, otthonosság 

érzését, s tették lehetővé a templomban folyó liturgia 

bensőségességét. 

1) A templom szerkezeti felépítése és leírása 

Teodor Misaroş 1990-ben megjelent könyve szerint; a 

békési ortodox templom a Kossuth utcán található egy szépen 
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rendezett park közepén. A békési templom, Csumpilla 

Demeternének, az utolsó pap özvegyének elmondása szerint a 

lippai székesegyház kicsinyített mása, valamint a mindenkori 

gyulai román ortodox püspök kápolnája. 

Az egyhajós, más néven teremtemplom, a homlokzat 

előtti toronnyal együtt barokk stílusban, égetett téglából épült. 

Kezdetben még csak zsindellyel fedték be a tetejét, később a 

tornyot lemezzel borították. Misaroş könyvében a következő 

adatokat olvashatjuk az épületről: „A templom 24 méter hosszú 

és 8 méter széles. Magassága tetőfedővel együtt 14 méter, a 

tornya, pedig 8 méteres. Tehát a kereszt 22 méter magasan van 

elhelyezve.”103 Maga a vörös és fehér színűre meszelt épület, 

toldással készült, szentélye félkörív záródású.  

A harangtoronyban mindig is négy harang „lakott”. (16. 

kép) 1924. április 6-án az egyházi testület határozott arról, 

hogy az I. világháborúban követően épen megmaradt harang 

mellé pótolják a hiányzó hármat, mivel az állványok és a 

koronák sértetlenek voltak. A döntés sürgős volt, mivel a 

békési református egyházközség is ekkor rendelt meg három 

harangot, Szlezák László aranykoszorú harangöntő budapesti 

műhelyétől. Így nemcsak a szállítási, hanem a felszerelési 

költség is megoszlott a két egyház között. A megrendelt 

harangok 5 hónap múlva készen is lettek. A megmaradt harang 

100-110 kilogrammos és F-Fisz közötti hangú volt. A 

legkisebb, a lélekharang G hangú és 32 kg-s, amelyen a 

következő felirat látható: „Hangos szóval kiáltok az Úrhoz” 

(Zsoltár: 142,2) A legnagyobb harang G hangú és 250 kg-s, 

ezen a következő szöveg olvasható: „Hallgasd meg Uram az 

én szómat midőn Tehozzád kiálltok.” (Zsoltár 27,7). Valamint 

készült még egy 65 kg-s As hangú is, amelyen a többivel 

ellentétben nem olvasható bibliai idézet. 

 
103 Misaroş, T. 1990:52. 
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 1940-ben, az a harang, ami még a világháborút is túlélte, 

megrepedt, ezért a békési görögkeleti egyház Szlezák Lászlótól 

újat rendelt a helyére. A megrepedtet beolvasztották, és így 

készült el a vas koronával együtt 145 kilogrammot nyomó új 

harang. Felirata: „Veniţi câtre mine toţi cei osteniţi şi 

împovăraţi” - „Jertek hozzám ti fáradtak és megterheltek.” 

(Máté, 11,28) 

A tornyot építészetileg három részre lehet tagolni. A 

legalsó „szinten” van a torony szegmensívzáródású104 kapuja. 

E fölött a szegmensív ablak, két oldalán, pedig egyszerű 

lizénák105 láthatók. Az egész felett hangsúlyos párkány, amely 

a templomhajón is végigfut. A második „szinten” zsalus 

körablakot vehet észre, az arra járó. Itt szintén lizéna fut fel a 

legfelső „szintet” elválasztó hangsúlyos párkányig. A 

toronytörzs legfelső részét félkörív-záródású ablak, valamint a 

felette lévő óra nélküli órapárkány zárja. A toronysisakot 

vörösrézzel fedték, felépítése mozgalmas vonalú. 

A templomtörzs ívesen kapcsolódik a templomhajóhoz, 

ennek az ívnek a fedése bádog. A törzset a hajóval fent, 

függőleges irányban egy-egy kis íves oromfal köti össze, ennek 

szélein posztamensen106 vázadísz áll. A hajó oldalhomlokzatai 

is lizénákkal vannak megosztva, amelyek a párkánynál 

golyvázódnak107. Az ablakok szalagkeretesek, vakolatból 

készült gyámkővel és könyöklőpárkánnyal. A jobb oldali 

 
104 Szegmensív: olyan lapos ív, melynek a vezérgörbéjét egy körvonaldarab 

alkotja. Előfordul már a kései gótikában is, de főleg a 18-19. században 

alkalmazták. 
105 Lizéna: A fal síkját tagoló, abból csak kissé kiemelkedő, pillérszerű 

függőleges sáv. 
106Posztamensen: másnéven oszlopszék. Az oszlop négyzetes 

keresztmetszetű, profilos fejezettel és lábazattal rendelkező hasábszerű 

építmény. 
107Golyvázat: az építészeti párkánynak az alapsíkjából kiugró, függőleges, 

tagolás nélküli falsáv. 
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homlokzaton, a toronytörzsön lévőhöz hasonló bejárati ajtó 

található. A templomhajó hódfarkú cseréppel fedett.  

A templom tornyának és tetejének kijavítását, befedését 

és átalakítását 1924. áprilisában rendelte el az egyházi 

presbitérium. A bádogos és festési munkálatokkal Marik 

Mihály, mezőberényi mestert és toronyfestőt, az ácsmunkákkal 

Csibor Józsefet, a kőművesmunkával pedig Léha Andrást 

bízták meg.108  

A templom teljes külsőjét, ideértve a templomtornyot is 

1936-ban renoválták. A munkálatokat Pomucz Péter építési 

vállalkozó nyerte el. Egy hónappal később, amikor elkészültek 

a munkálatok, az előírásnak megfelelően újra szentelték az 

épületet. A templombelső festését és mázolását (ide érte az 

ablakokat és a két ajtót is), illetve a tatarozását és ácsmunkákat 

az egyházi tanács 1943. májusában pályáztatta meg. Aminek 

eredményeként a festési munkát Witzig Mátyás, a kőműves 

munkálatokat pedig Somogyi János és Papp János nyerték el. 

109 

Az 1979-es földrengés során a templomban is kár 

keletkezett, amiért a biztosító fizetett, így a templom belsejét 

restaurálni tudták. 1980-ban a városi tanács műemlékké 

szerette volna nyilvánítatni a görögkeleti templomot, így a 

külső renoválás nem maradhatott el. A tetőszerkezet 1988-

ban110 újították fel. 

A templom állandó renoválásra szorul, mivel közvetlenül 

a 470-es út mellett fekszik. A forgalom következtében a falak 

 
108 A békési román ortodox egyházi tanács jegyzőkönyvének 1924. 

szeptember 7-i bejegyzése. A jegyzőkönyv jelenleg a Román Ortodox 

Egyház Levéltárában található. 
109 A békési román ortodox egyházi tanács jegyzőkönyvének 1943. május 

16-i bejegyzése. A jegyzőkönyv jelenleg a Román Ortodox Egyház 

Levéltárában található.  
110 Cs. D-né, özvegy papné. Békés, 2004. 
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repedeznek, a vakolat omladozik. Egyházi segítséggel 2017. 

augusztusában el is indultak a munkálatok. 

2) A templombelső 

Két bejárat van, az egyik a főajtó, a másik a templom 

déli oldalán található, mindkettő kerete homokkőből készült. A 

főbejáraton, át „belépve a templomba a tornyot tartó pillérek 

között leírhatatlan az a szépség és művészi gondosság, 

amelyben ragyog ez a szent hely”.111 A belső rész három részre 

van osztva. Ez majdnem minden ortodox templomban 

megfigyelhető, legyen a szerb vagy román ortodox. A kisebb 

kápolnákban csak két helyiséget találunk. A békésiben, ha a 

harangtoronytól indulunk, akkor először a női részbe jutunk 

(17. kép), amit egy fal választ el a férfiak helyétől (18. kép), 

ahol énekel a kántor. Ezt követi egy szigorú válaszfal, az 

ikonosztázion (bővebb leírás a következő fejezetben), ami a 

szentélyt választja el a hívektől. Az ortodox templomokban az 

ikonfalak mögé, vagyis a szentélybe nő soha nem léphet be, 

kivétel lehet a papnak a felesége, idősebb apáca. Az ikonfal 

előtt a mennyezetről nagy, sokkarú gyertyatartó ereszkedik alá. 

(19. kép) A gyertyaégetés régi ortodox-szokás és lényegében, 

mivel a békési templomba még mindig nincs bevezetve az 

áram, a sötétebb napszakokban most ez szolgáltatja az egyetlen 

fényforrást. 1944 márciusában megkezdődött az áram 

bevezetésének előkészítése, de a háborús helyzet miatt nem 

fejeződött be a kivitelezés. 

A belső tér síkmennyezetes, rajta három freskó látható az 

Atya, a Fiú, a Szentlélek és Szűz Mária ábrázolásával. (20-21-

22-23. kép) 

A belső tér a megvilágítását a szegmensívzáródású 

ablakokon keresztül kapja. A toronytörzs mögött árkádos 

 
111 Misaroş, T. 1990: 52. 
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karzat látható, ami a templom méreteihez képest túlméretezett. 

A falak mellett faragott székek vannak, amik jól jelzik az 

ortodox templomok belső berendezéseit. (24. kép) A liturgia 

résztvevői állnak vagy térdelnek. Egy görögkeleti templomban 

sem orgonát és harmóniumot, sem egyéb más hangszert nem 

találunk, csak a kórus vagy a kántor énekel. A templomban 

lévő bútorok mind copfstílusban készültek, mint az 

ikoncsókoló állvány, amely a királyajtóval szemben, vagyis a 

már korábban említett oltárasztallal egyvonalban helyezkedik 

el.  

Mint érdekességet jegyezte meg Sasvári László a 

tanulmányában, hogy itteni látogatásakor, 1980 táján 

„meglepetten fedeztünk fel magyar feliratokat a templomban: 

1. A szentély falán keretben az oltár alatti márványlap görög 

feliratának másolata és magyar fordítása; 2. a női részben az 

egyik ülésen magyar nyelvű zsoltárfelirat hímezve egy 

ülőpárnára; 3. ugyancsak a templom e részében egy ikon alján 

az adományozás ténye”.112 A szentély falán található magyar 

fordítást Dumitru Ciumpila készítette. A női részben látott 

ülőpárnát én már nem találtam meg, de az 1914-es békési orosz 

hadifoglyok által adományozott ikon megtalálható a női 

részben. (25. kép) A templombelső leírásához hozzátartozik, 

hogy a liturgiánál a templomi zászlók rúdján hármas keresztek 

vannak. Ennek az oka, Sasvári László leírása alapján: „egy ott 

hallott magyarázat szerint a három szár a három alapító 

nemzetet jelölné”113 

Az ikonosztázion 

Mind a keleti, mind a római egyház számára Jézus 

 
112 Sasvári L. 1997:43. 
113 Sasvári L. 1997:43.  
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Krisztus és a szentek képmásai a nyilvános kultusz és a 

magányos ájtatosság fontos kellékei, és ezeket, a képeket, a 

keleti egyházban ikon szóval jelölik. Az ortodox hívők számára 

„… az ikonok az isteni alakok megnyilvánult képmásai és a 

hívők kultikus tiszteletének tárgyai.”114 

Kétféle ikonosztáziont különböztet meg a 

művészettörténet; a zárt és a nyitott képfalat. A zárt 

egyértelműen mutatja, hogy az ikonosztázion teljesen kitölti a 

szentélyt elzáró falat. A békési képfal úgynevezett zárt képfal, 

mivel a szentélyt és a hajót teljesen elválasztja egymástól. Az 

ikonosztáziont a kereszt koronázza meg és zárja le legfölül. Ha 

elég magas a templom, akkor akár négy vagy öt soros is lehet a 

képkompozíció. A keleti templomépítészeti hagyományoknak 

megfelelően a szentély és a hajó között, elválasztófal húzódik. 

A tiszántúli, görög alapítású templomok ikonjai közül, főleg a 

békési és a szentesi képfal ikonjai emelkednek ki. Az ortodox 

egyházművészet Magyarországon a legerőteljesebben a 18. 

században jelent meg. Nagy Mára művészettörténész szerint ez 

a század, „… valamint a következő évszázad hazai posztbizánci 

egyházművészetének legjellemzőbb megnyilatkozási formái az 

ikonosztázionok, melyek az oltárteret teljes magasságában 

lezárva, nagy architekturális egységként a teljes intérieurt 

uralják, s a rajtuk elhelyezett ikontáblák alkotják a 

templombelső legtöbb, sőt gyakran összes képi díszítését.”115 

1) A képfal felépítése 

A békési képfal állványzata az 1780-as évek első 

felében készülhetett. A szélessége: 620 cm, és a hozzátevőleges 

magassága: 650 cm. A képfal egészében véve zárt fal, amely az 

szentély részt teljes egészében lezárja. Az alapképsort magas 

 
114 Nanovszky Gy. 1996: 35-36. 
115 Nagy M. 1994. I:9. 
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lábazatból kiinduló 8 korinthoszi fejezetes 4 oszlop tagolja. 

Ezeken nyugszik a - két alapkép fölött - előreugró konzolos 

osztópárkány. A két alapkép fölötti hat-hat apostolkép az 

oszlopoknak megfelelő szélességben szintén előreugrik. Az 

ikonosztázionon jól látható, hogy a diakónusi ajtók kereteit – 

már az állvány festését követően – hosszában elfűrészelték. 

Valószínűleg azért, hogy beférjenek a szerkezetbe. Az 

állványzat a mennyezet stukkódíszének egy részét is eltakarja. 

Nagy Márta művészettörténész ezekből a tényekből arra 

következtetett, hogy „az állványzatot nem ebbe az intérieurbe 

tervezték”116. (26. kép) 

A falon három ajtónyílást vágtak. A zárt faljelleg csupán 

e három helyen szűnik meg: itt áttört csipkeszerű. Az 

ajtószárnyakat ugyanis faragásokból képezték ki, és ezek közé 

helyezték el az ikon táblákat. A dús faragások a későbarokk 

jegyében készültek, időnként a rokokót idézik. Lapos 

akantuszlevelek, füzérszerűen elrendezett leveleire bontott 

palmetták, rózsafejek, a leggyakrabban alkalmazott 

motívumok. Szőlőfürtökkel díszítette a képfaragó-mester a 

kereszt alatti faragásokat és az ajtókat. A faragványokat 6 

karátos aranyporral vonták be. Az aranyozás néhány helyen a 

legutolsó harangozó gondatlansága miatt megkopott. Hiányzik 

a díszítés a két alapkép körül is. A képfalépítő és a fafaragó 

egyedi, és különleges, egyedi munkát hagyott az utókorra. 

Az ikonosztázionon 48 ikontáblát helyeztek el, de a 

kompozíciók száma 52. Az ikonokat olajjal, aranyozott alappal 

ellátott vörösfenyő táblákra festették. A táblákat görög felirattal 

látták el, kivéve az átfestett táblákat, mert azok egyházi szláv 

feliratosak. A képek, az állványzathoz hasonlóan, szintén az 

1780-as évek első felében készülhettek. Az ajtókat a XIX. 

században átfestették, a Trónusikonok fölé és alá magára az 

állványzatra négy Szentnek a fejét festették fel. A képfal 

 
116 Nagy M. 1994. II:87. 
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felépítése öt zónára, részre osztható, így az elsőbe a Bibliai 

események, a másodikba a Trónusikonok, a harmadikba az 

Ünnepek, a negyedikbe az Apostolok, míg az ötödikbe a 

Próféták sorolhatók. Az utóbbi két zóna a felső egységben 

található. A Királyi ajtóra az Örömhírvitelt, Jákob álmát és 

Mózes az égő csipkebokorral című kompozíciót festette a 

művész. Fölötte helyezték el az Utolsó vacsorát ábrázoló ikont. 

Az északi diakónusi ajtóra a Szent István diakónus, a Szent 

István megkövezése, valamint az Ábrahám áldozata című 

képek kerültek. Efölött a diakónus ajtó fölött látható a templom 

védőszentjének az ikonja, amely az Isten Anyja születését 

ábrázolja. (27. kép) A déli diakónusi ajtón a Mihály arkangyal, 

a Csoda Choneban, és Az Úr látogatása Ábrahámnál című 

festményeket csodálhatjuk meg. E fölött Jézus születése 

elnevezésű ikon található. Az ikonosztázion tábláit Stefan 

Tenecki és műhelye készítette. 

2) Az ikonosztázion készítőjének élete  

és munkássága 

Stefan Tenecki 1720 körül született és 1786 körül 

halhatott meg.117 A 18. század második felének kiemelkedő 

ikonfestő mestere szerb nemesi családból származott. Ősei, az 

Arad melletti Lippáról származnak. Festői tanulmányait 

Oroszországban végezte, ahol a Nagy Péter által "modernizált" 

művészet, a barokk volt az uralkodó ikonfestői stílus. A kijevi 

Barlangkolostor (Lavra) Festőiskolának118 megfelelően barokk 

elemekkel ötvözte a keleti ikonográfiát, de megőrizte a keleti 

keresztény művészet stílusát is. Az iskolában tanultak alapján 

alakította ki a háttért korai bizánci módon, de a vésett arany 

háttér ornamentikájánál már érezhető a barokkos hatás. 

 
117 Nagy M. 1989:98. 
118 Nagy M. 1998:132. 
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A festési technikájára ezen kívül jellemző még, hogy a 

művész a két- illetve a háromdimenziós ábrázolást egyidejűleg 

alkalmazza. A művészetében jellemző a barokk stílusjegy, de a 

képein a jeleneteket klasszicista épületbelsőben ábrázolja. A tér 

érzékeltetése annyiban eltér a megszokott bizánci aranyszínű 

háttértől, hogy ő valóságos háttérrel helyettesíti azt. Valamint 

ezen kívül még egy újdonságot felfedezhetünk a képeken, hogy 

a festett drapériák sokkal természetesebb, lágyabb és 

könnyedebb esésűek. A szentek ábrázolása is sajátosnak, 

egyedinek számít. Csak a főszereplőkre helyezi a hangsúlyt, 

így a többi szereplőt könnyedebb ábrázolásmóddal jelenítette 

meg.  

A világi tárgyú munkái alapján feltételezhető, hogy 

nyugat-európai műhelyekben is megfordult. Életét Aradon, 

illetve Aradhoz közeli birtokán, Ménesen töltötte.119 Munkáit 

azonban „aradi ikonfestő”-ként, esetenként C. T. 

monogrammal és évszámmal szignálta. Tenecki aradi 

műhelyének tevékenysége erősen kötődött Magyarország 

délkeleti vidékéhez. A békési és a szentesi ortodox 

egyházközség templomaik építése idején az aradi püspök 

joghatósága alá tartozott. Így egyértelmű volt, hogy az 

akkoriban épített két templomnak az ikonosztázionját Tenecki 

és műhelye fesse meg. A békési és a szentesi ikonok nemcsak a 

magyarországi emlékanyagai, hanem a festő egyedüli görög 

felirattal ellátott munkái, valamint a teljes munkásságának 

kiemelkedő darabjai is. 

Keze nyoma látható még a békéscsabai román, a pesti 

szerb templom régi ikonfalának a tábláin is. De a műhely 

munkái még számos magyarországi ortodox templomában 

megtalálhatóak, az említetteken kívül így például Szegeden, 

Gyulán, Pomázon. 

 
119 Nagy M. 1998:132. 
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A békési parókián őriznek még egy igen rossz állapotban 

lévő vászonra festett olajképet: „Az Istenanyja 

megkoronázása”. Mérete: 67 cm x 114 cm.120 Ószláv 

feliratának fordítása: „Az Atya a Leányát, a Fiú az Anyját, a 

Szentlélek a Jegyesét, a legtisztább, dicsőséges Máriát 

koronával megkoronázza. A mennyei Leány, a mennyei Anya, a 

mennyei Jegyes, a legtisztább Mária méltó az isteni 

koronára.”121 A kép az idősebb Máriát ábrázolja. (28. kép) Ez 

a mű Tenecki kezének munkája, melyet megerősít a kép jobb 

alsó szélén a szignó: ,1781. C. T.”. Amikor a mester képeit 

monogramjával szignálta, mindig a jobb alsó sarokban helyezte 

el. 

Nagy Márta művészettörténész kutatásai rámutatnak, arra 

a tényre is, hogy nem, mint csak festő kötődött Békés 

városához, hanem családi kötelékek révén is kapcsolatba került 

a békési görög kolóniával. „Sophia nevű leánya egy békési 

görög kereskedőhöz, Toli Tamáshoz ment feleségül.”122  

Az egyházközség tulajdonát képező  

szakrális tárgyak  

Az első világháborút követően, a nem megfelelő tárolási 

módok, illetve az anyagi támogatás hiánya miatt, az értékes 

egyházi relikviák folyamatos pusztulásnak indultak. A 

görögkeleti templomokban lévő iratok, szertartáskönyvek és 

szakrális tárgyak megmentése végett, ezért 1989-ben 

elkezdődött az összegyűjtésük egy központi helyre, a Román 

Ortodox Egyház Levéltárába. Mivel ezek a magyarországi 

románság történetére, művelődéstörténetére vonatkozó 

 
120 Csobai E. – Martin E. 1999:81. 
121 Nagy M. 1988:9. 
122 Nagy M. 1998:164. 
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legfontosabb adatokat tartalmazzák. Ennek keretében, a békési 

egyházközösség ingóságairól 1989. október 12.-ei keltezéssel 

készült el a leltár. A templomban a szakrális tárgyaknak csak a 

másolata van, ugyanígy másolatok a kis ünnepi ikonok is. 

1) Szakrális tárgyak 

A szakrális tárgyak közül csak azokat mutatom be, 

amelyek a püspöki hivatal felmérésekor beválasztásra kerültek 

a múzeumi anyagba. A muzeológusok szakemberekkel együtt 

mérték fel az egyházközségek állományát, így a régi és értékes 

darabokat meg tudták menteni az esetleges lopásoktól. A 

begyűjtött tárgyakról Csobai Elena és Martyin Emília, a gyulai 

Román Ortodox Püspöki Hivatal muzeológusai egy könyvet is 

megjelentettek Vestigiile bisericii ortodoxe române din 

Ungaria (A magyarországi román ortodox egyház kincsei) 

címmel 1999-ben. A könyv több szempontból hasznos és 

értékes, mivel nemcsak felsorolja a műtárgyakat, hanem egy 

kis ismertetőt is nyújt az adott tárgy vagy ikon történetéről, 

használatáról. A könyv előnye még, hogy két nyelven íródott, 

így a románul és/vagy csak magyarul beszélők is el tudják 

olvasni. 

Az egyik legismertebb szakrális tárgy a kereszt, ami a 

kereszténység legfontosabb jelképe. A templomok tornyain 

azok védelmét szolgálja, az oltáron elhelyezve pedig Isten 

jelenlétét jelképezi. Ahogy az előbb említett könyvben is 

olvashatjuk; „A kereszt négy ág a négy erényt, a szeretetet, 

türelmet, engedelmességet, alázatot vagy a megváltás négy 

áldását, az ég kitárulását, a pokol legyőzését, a kegyelmet és 

bűnbocsánatot jelenti.”123 A békési román ortodox templom 

tulajdona az a 24 x 8,5 cm-es,124 1816-ra125 datált ezüst kereszt, 

 
123 Csobai E. – Martin E. 1999:35. 
124 Csobai E. – Martin E. 1999:38. 
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amit Nicolae Raţiu126 (Rácz Miklós) adományozott az 

egyházközösségnek. A kereszten látható a készítő P. P. 

monogramja, míg a talpán az adományozóra vonatkozó 

adatokat olvashatjuk. A kereszt fémből készült, belsejében egy 

kisméretű fafaragvány található, ami a Keresztrefeszítést 

örökíti meg. (29. kép) 

A XIX. század első felében készült az a harang alakú 

kehely vagy románul potir, ami a békési román ortodox 

templom liturgikus eszközei közé tartozik. (30. kép) Ebbe a 

szent edénybe töltik a Proscomidie keretében bemutatott 

áldozás során a Jézus vérét jelképező szentelt bort és vizet. Az 

ivócsésze részben aranyozott, valamint az alsó felén ezüst rátett 

díszítéssel készült. Valamint a következő díszítési leírás 

található még a Csobai Elena és Martin Emília által írt 

könyvben; „A nóduszt és a talpat a kupa alján lévő applikált 

díszítéshez hasonló dekoráció köti össze. A nódusz és a kör 

alakú talp trébelt aranyozott díszítésű.”127 

A templomban előkerült egy 1786-ból származó Epitaf128 

(Epitafiosz). (31. kép) Ez egy vászonra festett, vagy hímzett 

Jézus sírját jelképező kép. Ez általában az előcsarnokban, a kis 

fatemplom mellett található. Húsvétkor használják, amikor az 

Úr sírja a templomhajóba kerül és az Epitafioszt is itt helyezik 

el. A témája minden esetben a Megváltó sírbatétele. A kép 

szélén, a körben elhelyezkedő felirat a jelenet jelentését 

magyarázza, ami a kánoni rendeknek megfelelően minden 

esetben azonos. Jézus sírbatétele jelenetnek mindig ugyan azok 

a klasszikus szereplői vannak, vagyis „Arimatiai Nikomédusz, 

Istenanya, Mária Magdolna, Mária Kleofás, János apostol és 

 
125 Csobai E. – Martin E. 1999:36. 
126 Misaroş, T. 1990:59. 
127 Csobai E. – Martin E. 1999:43. 
128 Csobai E. – Martin E. 1999:89. 
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még szereplő, akik engedélyt kértek Pilátustól Jézus testének 

levételére és eltemetésére”129. 

A békési Epitafiosz festészeti megoldásaiban érezhető 

Stefan Tenecki hatása. Az elkészítője egy Ioan Moaler130 nevű 

román lelkész volt, aki magát festőnek titulálta. A képet román 

nyelvű cirill betűs névjeggyel látta el a festő. Innen lehet 

következtetni, hogy minden valószínűséggel román pap lehetett 

a készítő. A kép méretei: 63 x 101 cm.131 

A templom díszítésén kívül még szakrális funkcióval is 

rendelkezik a prapur132. A prapur (templomi lobogó) anyaga 

mindig vászon, melynek közepén olajjal festett ikon látható. 

Általában a lobogó egyik oldalán látható ikon az adott templom 

védőszentjét, a másik oldalon az Învierii133 (Feltámadás) vagy 

a Răstignirii134 (Keresztrefeszítés) jelenete látható. A zászlótól 

az különbözteti meg, hogy két darabból álló keresztrúdra van 

felfüggesztve. A teológusok úgy vélik, hogy eredete, illetve 

formája Nagy Konstantin császár lobogójára vezethető vissza. 

A templomi lobogónak több jelentése is született. Egyrészt 

jelképezheti Jézusnak sátán feletti győzelmét, vagy az 

egyháznak a pogányság feletti győzelmét, másrészt jelentheti 

Jézus lobogóját is, amely köré gyűlnek, egyesülnek a 

keresztények a látható és a láthatatlan ellenséggel szemben. A 

fekete alapú lobogóknak is van szimbolikus jelentésük. Ezzel 

jelképezik, hogy az elhunyt keresztény Jézus egyházának tagja 

volt, vagyis az ortodox egyházi hagyomány szerint ezeket a 

templomi lobogókat főleg csak temetési szertartások 

alkalmával használják. A zöld, kék, piros, lila és sárga 

színűeket az ünnepeken és egyéb egyházi szertartásokon 

 
129 Csobai E. – Martin E. 1999:89. 
130 Csobai E. – Martin E. 1999:89. 
131 Csobai E. – Martin E. 1999:90. 
132 Csobai E. – Martin E. 1999:95. 
133 Csobai E. – Martin E. 1999:95. 
134 Csobai E. – Martin E. 1999:95. 
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hordják körbe. A fekete lobogókat egyértelműen a temetéskor 

használták. 

2) Egyházi könyvek 

A legrégebbi könyvek, amik a parókiák tulajdonát 

képezik sokrétűek. Találhatunk köztük zsoltáros könyvet, 

különböző szertartáskönyvet, valamint énekeskönyveket is. A 

legtöbb román nyelvterületről származik, de mint majd a 

részletes ismertetésben is olvasható lesz, akad olyan, amit 

Athénban nyomtattak, mivel egy rövid ideig az egyházközség 

görög diaszpóra volt.  

A békési Triodiont, a Nagyböjti énekeskönyvet jelöli, 

Neofit metropolita nyomtatványa, 1747-ben adták ki.135 (32. 

kép) Kemény kartonkötése van, az előlapi bejegyzésben 

olvasható, hogy a könyvet Tămaş Căturan,136 mezőberényi bíró 

vásárolta a békési szent hajléknak. A bejegyzés megadja az 

adományozás pontos dátumát is, ami 1790. november 4-én 

történt.137  

A Penticostarion (Pünkösdi ünnepköri énekeskönyv). Az 

1768-as könyvet a balázsfalvi Angyali üdvözlet kolostor 

nyomdában adták ki.138 Jó állapotú, kemény bőrkötésű. 

Címoldalán a következő bejegyzés található, ami alapján 

megtudhatjuk, hogy hogyan, és ki által kerül az 

egyházközösséghez: „… cumpărat pe sama bisearicii din 

oraşul Bikiş dela Simon Pantea din Blaj, cu 16 f(orinţi) şi eam 

dat capără (avans, n.n.) 2 zloţi. În Arad avgust 19 zile 

1793.”139 Vagyis a könyvet a balázsfalvai Simon Pantea-tól 

 
135 Misaroş, T. 1990:51. 
136 Misaroş, T. 1990:56. 
137 Misaroş, T. 1990:56. 
138 Misaroş, T. 1990:57. 
139 Misaroş, T. 1990:57.  
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vásárolták 16 Ft-ért, 2 arany előleggel. Ez az adás-vétel 1793. 

augusztus 19-én jött létre Aradon. (33. kép) 

A békési Strastnic140 1773-as kiadású. Ez az egyházi 

könyv magában foglalja az Úr szenvedésének és 

feltámadásának szertartását. A békési második kiadású és a 

balázsfalvai Szent érseki kolostorban nyomtatták az Angyali 

üdvözlet kolostor alapítványának terhére. 

A Psaltirea-król141 (Zsoltároskönyv) nem maradt fenn sok 

adat, annyit tudunk, hogy 1777-ben142 nyomtatták Athénban, 

görög nyelven. A görög nyelvű Psaltirea-n kívül még egy 

görög nyelvű, athéni kiadású könyv van, ez pedig az 1769-es 

Orologhionul mega (Nagy egyházi szertartás- és 

énekeskönyv).143 

Antim Ivireanul Liturghier-t (Szertartáskönyv) 1713-as 

kiadású.144 Összefoglalja a lelkészek számára a Szent 

Liturgiákat, a vecsernyére, reggeli istentiszteletekre, liturgiákra 

vonatkozó szertartásrendet. Maga a könyv teljes egészében 

fennmaradt, a külsejét kemény bőrkötés fedi. Az előlapi 

bejegyzésben szerepel annak a paróchusnak a neve, aki a 

Szertartáskönyvet megvette: „Scrisam eu preotul Arghelean 

Mihail cînd am venit în Bichiş la anu 1809 decemvrie în 6 zile, 

născutu eu din Kitighaz.”145 A bejegyzést a kétegyházi 

születésű Arghelean Mihail készítette 1809. december 6-án, 

amikor Békésre érkezett pasztorálni.  

Mégis az egyházi könyvek közül az 1811-ben, Budán 

kiadott Evanghelie (Evangélium) a legértékesebb és legszebb 

eleme a békési gyűjteménynek. Az arannyal és ezüsttel díszített 

könyvet a Magyarországi Román Ortodox Egyház 

 
140 Misaroş, T. 1990:176. 
141 Misaroş, T. 1990:174. 
142 Misaroş, T. 1990:58. 
143 Misaroş, T. 1990:58. 
144 Misaroş, T. 1990:55. 
145 Misaroş, T. 1990:55. 
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restauráltatta és az egyházi kiállítás állandó darabja. (34-35. 

kép) 

Minea-t146 (Zsolozsmáskönyv) kétszer adták ki. Az első 

kiadást Rămnic147 érsek költségén és tolmácsolásával 

jelentették meg. A második kiadás II. Ferenc idején született 

meg. A békési példányt 1804-ben Ştefan Stratimirovici, a keleti 

keresztények érseke Budán, a Pesti Egyetem királyi 

nyomdájában adatta ki.148 Mint mindegyik példányt, ezt is egy 

egyháztag adományozta a közösségnek. Az adományozót a 

címoldalon megörökítették az utókor számára. A békési Minea-

t Gagea Gavril149 békési lakos vásárolta és adományozta a 

szentegyháznak. Ezt a bejegyzést Mihai Ghiba paróchus 

készítette 1807. június 3-án.150 A könyv kemény kartonborítású 

és nagyon jó állapotban maradt fenn. A fent ismertetett 

könyveken kívül a múzeumi leltárban szerepel Daniel 

metropolita cirill betűs evangéliuma 1723-ból.151 

3) Ikonok és képek 

A szakrális tárgyak közé sorolhatjuk a hordozható 

ikonokat is. Gondoljunk csak a körmeneti ikonokra, az 

ikoncsókoló állványon elhelyezett vagy a búcsúkban vásárolt 

kis ikonra. Az ortodox ikonművészetben kis- és nagy ünnepi 

ikonokat különböztetünk meg. A kis ünnepi ikon másik 

elnevezése a körmeneti ikon. A békési egyházközségben mind 

a két típus megtalálható. Ezeket mindig a templomhajóban, 

vagy a képtartó állványon helyezték el, olyan magasságban, 

hogy az ünnep alkalmával a hívek fejet hajthassanak előttük. 

 
146 Misaroş, T. 1990:57. 
147 Misaroş, T. 1990:57. 
148 Misaroş, T. 1990:57. 
149 Misaroş, T. 1990:58. 
150 Misaroş, T. 1990:58. 
151 Misaroş, T. 1990:50. 
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Az egyházi év minden ünnepéhez, illetve a szentekhez is egy-

egy ünnepei ikont társíthatunk. 

A békési templomból származó kis ünnepi ikonciklus 12 

darab ikont tartalmaz, és feltehetőleg mindegyik 1773-ban 

készült152, mivel az egyiknek, nevezetesen A három főpap 

(Sfinţii trei ierarhi) című ikonnak a jobb alsó sarkában 

olvasható ez az évszám. (36. kép) Az ikonokat Csobai Elena és 

Martin Emília muzeológusok szintén Stefan Tenecki 

munkájának tartják, amit alátámaszt a már említett ikonon 

talált C. T. monogram is. A képek mérete a korszakban 

elfogadott szabvány alapján készült, vagyis 23x30 cm.153 Az 

ikonok hűen tükrözik azt a technikai megoldást, amit már 

megismerhettünk a festő élettörténetéből. Vagyis, hogy a 

bizánci és a nyugati művészet elemei keverednek, hogy a 

művész a két- illetve a háromdimenziós ábrázolást egyidejűleg 

alkalmazza. A művészetében jellemző a barokk stílusjegy, de a 

képein a jeleneteket klasszicista épületbelsőben ábrázolja. A tér 

érzékeltetése annyiban eltér a megszokott bizánci aranyszínű 

háttértől, hogy ő valóságos háttérrel helyettesíti azt. A festett 

drapériák sokkal természetesebb, lágyabb és könnyedebb 

esésűek. A szentek ábrázolása nőies, lágy, ami sajátosnak és 

egyedinek számított abban a korszakban.  

Az első ikon, amit be szeretnék mutatni, magának a 

templomnak a címünnepét is ábrázolja egyben, ez pedig Az 

Istenanya születése (Naşterea Maicii Domnului)154 elnevezésű 

ikon. (37. kép) 

Az Angyali üdvözlet (Buna Vestire)155 című ikonon 

Gábriel arkangyal arca nőies, lágy, de Szűz Mária alakja a 

bizánci hagyomány szerint lett ábrázolva. Szűz Mária 

 
152 Csobai E. – Martin E. 1999:68.  
153 Csobai E. – Martin E. 1999:57. 
154 Csobai E. – Martin E. 1999:57. 
155 Csobai E. – Martin E. 1999:58. 
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ábrázolásánál bizonyos elemekkel az alak emberközelibb 

megjelenítésére törekszik a művész. (38. kép) 

A Jézus születése (Naşterea lui Iisus)156 című ünnepi 

ikonon még jobban felfedezhető a szereplők életszerűbb 

megjelenítése. „Az idős József arcán például tisztán kifejezésre 

jutnak érzései, gondolatai.”157 József arcán egyszerre látható a 

félelem és a nyugtalanság, amit figyelemre méltóan ábrázolt a 

művész. Az érzelmek hangsúlyozott ábrázolásával távolodott el 

Tenecki a bizánci ábrázolásmódtól. (39. kép) 

Sajnálatos módon az általam felhasznált szakirodalom 

nem elemzi mindegyik kis ünnepi ikont, ennek ellenére, ha 

még felsorolás szintjén is, de rögzítem a többi ikon címét is. A 

következő ikonok tartoznak még az ikonciklushoz: a Jézus 

bemutatása a templomban (Întâmpinarea Domnului)158, Jézus 

körülmetélése (Tăierea împrejur)159, A 12 éves Jézus 

bemutatása a templomban (Iisus la 12 ani în templu)160, Jézus 

megkeresztelése (Botezul Domnului)161 (40. kép). A 

továbbiakban még ide tartoznak a Jézus bevonulása 

Jeruzsálembe (Intrerea lui Iisus în Ierusalim)162, Jézus 

mennybemenetele (Înălţarea Domnului)163 (41. kép), A 

Szentlélek eljövetele (Pogorîrea Duhului Sfînt)164, Az Istenanya 

halála (Adormirea Maicii Domnului)165 elnevezésű ikonok is. 

A nagy ünnepi ikonok általában az ikonosztáz második 

sorában találhatóak. Ezek az ikonok kizárólagosan csak Szűz 

Mária és Jézus Krisztus életéhez kapcsolódnak. A számuk nem 

 
156 Csobai E. – Martin E. 1999:59. 
157 Csobai E. – Martin E. 1999:55. 
158 Csobai E. – Martin E. 1999:60.  
159 Csobai E. – Martin E. 1999:61. 
160 Csobai E. – Martin E. 1999:62. 
161 Csobai E. – Martin E. 1999:63. 
162 Csobai E. – Martin E. 1999:64. 
163 Csobai E. – Martin E. 1999:65. 
164 Csobai E. – Martin E. 1999:66. 
165 Csobai E. – Martin E. 1999:67. 
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meghatározott, mivel függ a képfal méretétől is. Az Istenanya 

a gyermek Jézussal (Maica Domnului cu Pruncul pe Braţe)166 

(42. kép), valamint a Deészisz (Deisis)167 (43. kép) a két 

legkorábbi darab, ami a békési templomból a gyűjteménybe 

került. A XVIII. században168 készülhettek, mind a két esetben 

ismeretlen a származási hely és az alkotó is. Mindkettő 69,5 x 

55 cm, és kréta alapra temperával festett.169  

A Keresztrefeszítés mellett a leggyakoribban ábrázolt 

téma: Istenanya a gyermek Jézussal. Az ikon ábrázolásmódja 

hagyományos, bizánci típusú. Máriát egyszerű, dísztelen, redők 

nélküli aranysárga és sötétzöld ruhában jelenítette meg a festő. 

Bal karján a kis Jézus, a jobbal a gyermekre mutat. Jézus 

jobbjával áldást oszt. Zöld tunikát és téglavörös köpenyt visel. 

A bizánci formulát még jól mutatja a két szereplő 

megjelenítése is. Mind Máriának, mind Jézusnak ovális arca és 

nagy szeme van, szemöldökük ívelt, orruk egyenes, és 

mindkettőjük glóriája hagyományos módon aranyozott. Ebből 

következik, hogy a gyermek Jézust is felnőtt ábrázattal festette 

meg az ismeretlen művész. 

A Deészisz, vagy másképpen „közbenjárás a bizánci 

festészet egyik sajátossága”170. A kép középpontjában Jézus 

Krisztust ábrázolja téglavörös ruhában, zöldeskék palástban. 

„Bal kezében a nyitott Evangéliumos könyvet tartja, jobbjával 

áldást oszt.”171 Arca ovális, barnás-fehér, szemöldöke ívelt, 

orra egyenes, szakálla és haja hosszú, a dicsfénye aranyozott. 

Jobbján Szűz Mária, balján Keresztelő Szent János, mögötte 

Mihály és Gábriel arkangyalok. 

 
166 Csobai E. – Martin E. 1999:69. 
167 Csobai E. – Martin E. 1999:70. 
168 Csobai E. – Martin E. 1999:55. 
169 Csobai E. – Martin E. 1999:55. 
170 Ivancsó I. 2001:17. 
171 Csobai E. – Martin E. 1999:56. 



 62 

Mind a két ikonra jellemző, hogy a háttér zöldeskék, a 

szélén stilizált kék és téglavörös leveles indák láthatók. „Az 

alakok nevei olvasható fekete cirill betűkkel vannak feltüntetve. 

A gyűjtemény e két legértékesebb darabja az Istenanya a 

gyermek Jézussal és a Deészisz teljes egészében restaurált.”172 

Még egy nagyon fontos téma van, amit ábrázolni szoktak 

a keleti egyházban, ez pedig az Istenanya megkoronázása 

(Încoronarea Maicii Domnului)173. (44. kép) A témát úgy 

jelenítik meg, hogy az Atya, a Fiú és a Szentháromság képében 

megjelenő Szentlélek megkoronázza Szűz Máriát. A békési 

gyűjteményben három megkoronázási ikon található, ami közül 

az egyik a már ismert Stefan Tenecki munkája. Mint már 

korábban említettem, az 1781-es évszámmal ellátott kép 

középpontjában az Istenanya áll a világmindenséget ábrázoló 

földgömbön. A gömbön az Ószövetségből jól ismert két 

szimbólum az alma és a kígyó látható. Szűz Mária felett egy 

fénysugárban a Szentlelket ábrázoló galamb látható, jobbra a 

keresztet tartó Jézus Krisztus van, balra pedig a háromszög 

nimbusszal, amelyen kiemelkedik az Atyaúristen. Az Atyaisten 

és Jézus egy felhőn állva nyújtja Mária feje fölé a koronát. A 

háttér téglavörös, melyben az Úr angyalainak serege lett 

megjelenítve. A második Istenanya megkoronázása című ikon 

szintén a XVIII. század végén készült, a szerzője ismeretlen.174 

Ezen a képen Mária egy felhőn térdepel, és úgy tartják a feje 

fölé a koronát. Az ikon 101 x 77,5 cm nagyságú.175 Ezen illetve 

az előzőn fekete és piros színű cirill betűs feliratok láthatóak, 

amik általában az ilyen témájú képeket jellemzik. A harmadik 

kép az előző kettőnél lényegesen nagyobb méretű, 115,5 x 94 

cm és szintén a XVIII. században készült. 176 Annyiban 

 
172 Csobai E. – Martin E. 1999:56. 
173 Csobai E. – Martin E. 1999:81. 
174 Csobai E. – Martin E. 1999:80. 
175 Csobai E. – Martin E. 1999:82. 
176 Csobai E. – Martin E. 1999:83. 
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különbözik az előzőektől, hogy magát a megkoronázási 

eseményt a 12 apostol képe fogja közre. A szerzője ismeretlen. 

Még egy ikontípust szeretnék bemutatni, ami még 

jellemző a bizánci egyházművészetre, és a békési 

gyűjteményben is megtalálható. Szent Miklós az egyik 

leggyakrabban ábrázolt alak az ortodox ikonfestészetben. A 

nép és a hajósok patrónusa, oltalmazója. A Békésen leltárba 

vett képen Szent püspöki ruhában lett ábrázolva. (45. kép) A 

falkép középpontjában áll, bal kezében pásztorbotot tart, a 

jobbjával áldást oszt. A fején található süveget aranynimbusz 

övezi, így jelezve a szent mivoltát. Az arcszíne összetett, mivel 

a festő rózsaszín, barna, és fehér árnyalatokkal festette meg, és 

fény-árnyék áttöréssel ábrázolta. A ruházata 

virágmotívumokkal díszített, a palástján a püspöki méltóság 

jelképe látható. Az alak arcán és ruházatán van a hangsúly, 

amit a szemlélő egyből észre is vesz. Az alak felett aranyozott 

cirill betűkkel a szent neve olvasható. A kép a XVIII. 

században készült, készítője ismeretlen, és 76 x 51 cm 

nagyságú.177 

Az egyházközség ünnepei,  

vallási hagyományai 

 Az ortodoxián kívül a másik legjellemzőbb ismertető 

jegye a románoknak a valláshoz, az egyházi naptárhoz 

kapcsolódó szokásaik, a kulturális hagyományaik. A 

településen készített interjúkból is visszatükröződik, hogy a 

városban már a múlt század közepén csak a legnagyobb 

ünnepeket és az azokhoz tartozó szokásokat őrizték, illetve 

tartották meg.  

 
177 Csobai E. – Martin E. 1999:86. 
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 Az egyházi ünnepek a négy évszaknak megfelelő 

ciklusokba csoportosíthatóak, de jelen esetben csak kettőről 

kell említést tenni, a téli és a tavaszi ünnepkörről, mivel a többi 

évszakhoz nem lehet sem hagyományt vagy népszokást kötni, 

így azokat meg sem említem a fejezetben. 

1) A téli ünnepkör 

A téli ünnepkör ünnepei naptárilag a karácsony előtti 

adventi időszakba esnek, és köztudott, hogy ilyenkor is 

böjtöltek a hívek, amit ugyan úgy betartották, mint a Húsvét 

előtti nagyböjtöt. Hal kivételével csak növényi eredetű ételeket 

ettek, olajjal főztek, sütöttek, elmaradtak a zajosabb 

időtöltések, tilos volt a házasságkötés, a kisböjt a karácsonyra 

való felkészülés jegyében zajlott. Ebben az időszakban a 

legények és a gyermekek felkészültek a karácsonyi 

köszöntésre, a kolindálásra vagy, ahogy Békésen hívták, a 

kántálásra és a betlehemezésre, mivel a magyarországi 

románokra jellemző csillagozás nem volt ismert a településen. 

A kisböjt a békési híveknél nem volt annyira szigorú, 

csak húst nem fogyasztottak, étrendjükben szerepelt még sült 

tök, pattogatott kukorica, dísztelt vagy nyers káposzta, hajában 

főtt vagy héjában sült krumpli, valamint a kása ételek. 

A karácsonyi ünnepkör egyik legszínesebb, s a románok 

körében a mai napig élő szokás a kolindálás, kántálás, éneklés. 

Az elnevezés a szláv kolinda szóból ered, melynek a latin 

„calare”, híradás szó az alapja. A kolinda egyben 

szerencsekívánat is volt, amiben termékenységet, szerencsét és 

boldogságot kívántak a háziak számára. A hagyomány 

bizonyos helyeken sokat változott, végleges állapotát a XX. 

században érte el a romániai településeken és hazánkban is. 

Karácsony előestéjén Békésen 10-15 éves fiúgyermekek járták 

a települést, hirdetve Jézus születését, jelezve a közelgő 

karácsonyt. A fiúk csak az egyházközösséghez tartozó, 
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eladósorban lévő lányok családjaihoz látogattak el. Magyarul 

szent énekeket énekeltek, cserébe sütemény és szörpöt kaptak.  

A téli időszak legnagyobb, legjelentősebb és a 

néphagyományokban leggazdagabb ünnepe a karácsony. Az 

1900-as évek elején a magyarországi románok a karácsonyt 

január 7-én tartották, mivel akkor még a Juliánusz naptár 

szerint határozták meg az ünnepeiket, majd miután 1925 után 

átvették a Gregorián naptárt, a karácsonyt mindkét időpontban 

megünnepelték.178 Napjainkban viszont már csak december 25-

én és 26-án tartják a karácsonyt. Egy évezreddel korábban egy 

új év kezdetét is jelentette, ezzel magyarázható, hogy egyes 

hagyományok és meggyőződések mindkét ünnepre jellemzőek. 

A karácsonyi ünnephez kötődően több hagyomány rétegződve 

egybeesik, amely nyomatékosan igazolja a karácsony ünnepi 

keretét. 

Békésen, a románok lakta településeken ismert bibliai 

három királyokat megszemélyesítő alakoskodók dramatikus 

játéka, a csillagozás, valamint az ikonnal való köszönés helyett 

a betlehemesek jártak karácsony szombatján.  

A nagy ünnepek alkalmával, így karácsonykor is 

húsleves, töltött káposztát és kalácsot tettek az ünnepi asztalra, 

valamint ilyenkor került még sült hús, ha előtte disznót vágtak, 

akkor esetleg orja is. Nem volt jellemző a csak román ételekből 

álló menüsor, mivel már asszimilálódott a román származású 

egyházközösség. Karácsony mindkét napján nagymise volt, 

éjféli mise viszont sosem. A karácsonyi ünnepek után január 

elseje a következő nap, amihez népszokás köthető. Tipikus 

újévi étel volt a rétes, amit megtöltöttek túróval, káposztával, 

tejberizzsel. Tilos volt szárnyast enni, mivel a hagyomány 

szerint kikaparja a család szerencséjét.  

A karácsonyi ünnepkör zárása Jézus Krisztus 

megkeresztelkedése, ami egybe esik a házak 

 
178 Martin E. 2003:24. 
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megkeresztelésével, vagyis a házszentelés szokásával, amit 

mindig január 5-én tartottak. A hagyomány szerint ez a nap a 

templomi vízszenteléssel kezdődik, amikor is a paróchus 

meggyújtott gyertyával megszentelte a vizet, amiből aztán egy 

kancsóba vizet mertek és a kántor vagy a harangozó, valamint 

négy-öt miseingbe öltözött fiúgyermek kíséretében elindult az 

egyházközség híveihez. A hagyomány megkövetelte, hogy az 

egyik évben a templomtól jobbra, a következő évben a 

templomtól balra kezdjék a házszentelést. A paróchus szentelt 

vízbe mártott bazsalikommal megszentelte a házakat és néha a 

gazdasági épületeket is. A házszentelés végén a legtöbb háznál 

megkínálták őket sült hússal, süteménnyel, borral. A fiatal fiúk 

esetleg még pénzt is kaptak, valamint a ház lakói adakoztak az 

egyházközösség számára. A házszentelés célja a gonoszűzés és 

termékenységvarázslás volt.  

2) A tavaszi ünnepkör 

Békésen vízkeresztkor mindig fánkot sütöttek, mivel ez 

már egybeesett a farsang időszakával, ami az emberek 

emlékezetében úgy élt, mint a lakodalmak, mulatságokat és 

bálok ideje. A farsang mondhatni egyfajta átmenetet képzett a 

téli és a tavaszi ünnepkör között. 

A tavaszi ünnepkör egyik legnagyobb ünnepe a húsvét. 

Mint már a karácsonyi ünnepnél említettem 1925-ig a 

magyarországi ortodoxok körében a Juliánusz naptár volt 

használatban. Majd, hogy az egyház és az állam kettős 

időszámítást megszüntesse, az egyház egy javított naptárt 

vezetett be, ami nemcsak hogy megőrizte a folytonosságot a 

Húsvét és más hozzá kötődő ünnepeket illetően, hanem 

valamennyire még alkalmazkodott is a hivatalos 

időszámításához. Ezzel a ténnyel magyarázható, hogy mind a 

mai napig a Magyarországon élő ortodoxok húsvétja eltér a 
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magyar lakosságétól, akik a katolikus ünnepkört veszik alapul, 

a karácsonyt kivéve. 

A húsvét előtti nagyböjt időszaka 7 hétből áll. A böjt 

időszaka alatt minden héten lemondtak valamiről a hívek, ezzel 

is közelebb jutva a testi és a lelki megtisztuláshoz, amivel a 

nagyhetet, Jézus feltámadását várták. Az első vasárnap után 

lemondtak a húsról, a második vasárnap a tojásról, a túróról, és 

mint az adventi időszakban, ekkor is csak halat, illetve növényi 

eredetű ételeket vettek magukhoz, olajjal főztek és sütöttek. 

Megszűntek a mulatozások, hangoskodások, véget ért a báli 

szezon. Nagyhét előtt már elkezdődött a takarítás, hogy mire az 

ünnepi hétbe lépnek, rend legyen és tisztaság. A húsvétot 

megelőző ünnep Virágvasárnap, ami Jézus Jeruzsálembe való 

ünnepélyes bevonulását jelképezi. Ekkor a templomban barkát 

szenteltek, amit a hívek hazavittek, és egész évben őrizték, 

mivel Isten áldását vélték benne, de nemcsak barkát, hanem 

szenteltvizet is kaptak. 

A húsvét megünneplése nagyhéttel kezdődött, ez volt az 

úgynevezett előkészületi időszak, a testi és lelki megtisztulás 

utolsó fázisa. Nagycsütörtöktől kezdve nem szólaltak meg a 

harangok, ekkor még szigorúbban vették a böjtöt is, már csak 

olajos babot, vagy olajban pirított hagymát ettek a hívek. A 

legszigorúbb böjti nap a nagypéntek volt, amikor is sokan teljes 

böjtöt tartottak, sem italt se ételt nem vettek magunkhoz, vagy 

csak pattogatott kukoricát ettek egész nap, majd napnyugta 

után ettek valamilyen böjti ételt. Nagycsütörtökön a 

nagymisével kezdetét vette a húsvéti ünnepsorozat. Ilyenkor a 

nemzetiségi iskolából a gyerekek gyónni, áldozni mentek a 

templomba. Este felolvasták a 12 evangéliumot, minden 

evangélium után megszólalt a harang. A legszigorúbb böjti 

nap, nagypénteken volt, mivel ekkor nem dolgozhattak, tilos 

volt tüzet gyújtani, főtt étel fogyasztani, egész nap böjtöltek. 

Délután 3-kor elmentek a misére, mivel a vallási hagyomány 

szerint ekkor vették le Jézust a keresztről. Szombat hajnali 
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háromkor volt a temetés, amin az egyházközösség apraja-

nagyja megjelent, de nem sokat aludtak, mert a reggel, a 10 

órakor kezdődő misén már ott volt mindenki. A feltámadást 

körmenettel ünnepelték meg az egyházközösség tagjai, két 

lobogót vittek körbe a templom körül, kivonult a kórus, 

valamint megkongatták a harangokat is. 

Jézus Krisztus feltámadásával véget ért a 40 napig tartó 

böjt, a hústól való tartózkodás időszaka. A tojásfestés és a 

locsolkodás szintén ismert, amíg divattá nem vált a tojásfesték 

használata, addig a magyaroknál is jól ismert 

vöröshagymahéjjal festették a tojások külsejét. A locsolók a 

lányos házaknál piros tojást kaptak ajándékba. Tipikus húsvéti 

étel a tojás mellett a főtt sonka volt, valamint az 

elmaradhatatlan kalács is odakerült a megterített asztalra.  

Húsvéttól számított 7 hétre van Pünkösd, ami a tavasz 

utolsó ünnepe. A román ortodox körében ehhez a naphoz 

kötődik a vetések megáldása a határban, amit az 

egyházközösség tagjai megtartottak, amíg volt kihelyezett 

paróchusa a településnek. A paróchus megszentelt egy dézsa 

vizet, majd ezt a szentelt vízzel teli dézsát vagy hordót 

megfogták, a harangozó a bazsalikomot, két miseruhába 

öltözött fiú pedig a templomi lobogókat vitte. Mindezek 

kíséretében az egész közösség énekelve kivonult a határba a 

búzatáblákhoz, hogy ott a paróchus megszentelje a földet és a 

búzát. A szertartáson résztvevő asszonyok egy része a 

megszentelt búzából és fűből koszorúkat font, amiket aztán a 

templomi lobogókra helyeztek. 

Utószó 

Az ortodox egyházközösségről, a templomról, valamint a 

közösségekhez tartozó egyéb épületekről és szakrális térről 

nagyon kevés leírás maradt fenn. De az biztos, hogy a XVIII. 
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századi közösség tagjai részt vettek a település újjáépítésében, 

benépesítésében és a felvirágoztatásában. Ennek köszönhetően 

válhatott például Békés vármegyei, kereskedelmi és szakrális 

központtá. A templom gazdag értékkel bír mind művészetileg, 

mind történelmileg. 

Alig, hogy megalakult, szép lassan fogyni is kezdett a 

békési egyházközség, mert az alapítók elköltöztek vagy 

meghaltak. Igaz, mindig voltak új hívek, de az 1950-es évek 

végétől kezdve ez a fogyás már megállíthatatlan volt. Aminek 

egyik oka volt a reakciós rendszer szította belső, és a románok 

elleni gyűlölet, ami miatt a hívek féltek és szégyelltek is 

templomba járni. A másik ok, hogy Békés egy többségében 

református település, így a fiatalok vagy áttértek, vagy vegyes 

házasságot kötöttek és hogy a közös gyermek ne legyen kitéve 

mindenféle atrocitásnak, engedték, hogy másik felekezetbe 

kezdjen el járni. 

Sajnos már nincs akkora egyházközösség sem, akik az 

elődjeik által lerakott hagyományokat tovább vihetnék. Annyi 

szerencse a szerencsétlenségben, hogy a településen élő 

idősebb generáció és a gyulai Román Ortodox Püspökség nem 

feledkezik meg a kis templomról, ami az egykor virágzott 

egyházi élet egyetlen megmaradt színtere.  

Remélem, hogy aki kezébe vette és beleolvasott ebbe a 

könyvbe, az nemcsak megismerte, esetleg bővítette eddig is 

meglévő tudását egy sokszínű nemzetiségből álló 

egyházközség történetéről, hanem ráébredd arra is, hogy 

tudtunk kívül milyen kincsek is vannak mellettünk, amit meg 

kell őriznünk az utókornak, hogy unokáink is láthassák, és 

csodálhassák. Még akkor is, ha a kicsiny ékszerdobozba csak 

néha napján nyerhetünk betekintést. 
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 (Készítette: Stefan Tenecki) - ikon  

(a Román Ortodox Egyházi Levéltárának tulajdona) 
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38. kép: Angyali üdvözlet (1773) 

(Készítette: Stefan Tenecki) – ikon 

(a Román Ortodox Egyház Levéltárának tulajdona) 
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39. kép: Jézus születése (1773)  

(Készítette: Stefan Tenecki) – ikon  

(a Román Ortodox Egyház Levéltárának tulajdona) 
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40. kép: Jézus megkeresztelkedése (1773)  

(Készítette: Stefan Tenecki) – ikon  

 (a Román Ortodox Egyház Levéltárának tulajdona) 
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41. kép: Jézus mennybemenetele (1773)  

(Készítette: Stefan Tenecki) – ikon  

 (a Román Ortodox Egyház Levéltárának tulajdona) 
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42. kép: Az Istenanya a gyermek Jézussal (XVIII. század) – ikon 

(a Román Ortodox Egyház Levéltárának tulajdona) 
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43. kép: Deészisz (XVIII. század) - ikon  

(a Román Ortodox Egyház Levéltáánakr tulajdona) 
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44. kép: Istenanya megkoronázása (XVIII. század)  

(Készítette: Stefan Tenecki) – ikon  

(a Román Ortodox Egyház Levéltárának tulajdona) 
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45. kép: Szent Miklós (XVIII. sz.) – ikon  

(a Román Ortodox Egyház Levéltárának tulajdona 
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A Békési Téka eddig megjelent számai 

1. Nemes Dénes: Mitológiai történetek (1984) 

2. Nemes Dénes: Veress Emlékszoba (1985) 

3. Szűcs Irén: „Az vőfinek való regék, násznagynak való 

köszöntők” (Egy XIX. századi kéziratos vőfélykönyv) 

(1985) 

4. Rubint Ágnes: A békési polgári leányiskola története (1986) 

5. Nemes Dénes: Adatok és gondolatok Békés szőlőtermesztése 

történetéhez I. (1986) 

6. B.Szűcs Irén: A békési múzeum története (1992) 

7. S. Turcsányi Ildikó: Céhes emlékek a békési múzeumban 

(1993) 

8. Csukás Irén: Karacs Teréz Békésen (1993) 

9. Kirner A. Bertalan: Békési dedósok (1887-1890) (1994) 

10. B. Szűcs Irén – S. Turcsányi Ildikó: A békési tájház (1994) 

11. S. Turcsányi Ildikó: Banner János Emlékszoba (1994) 

12. B. Szűcs Irén: Jantyik Mátyás festőművész élete és 

munkássága (1995) 

13. Turok Margit: Mítosz és valóság az Árpád-házi királyok 

tevékenységében (1996) 

14. P. Szalay Emőke: Az üveg művészete (1997) 

15. S. Turcsányi Ildikó: 1848 emlékezete Békésen (1998) 

16. S. Turcsányi Ildikó: Szarmaták Békés határában (1999) 

17. B. Szűcs Irén – S. Turcsányi Ildikó: Évszázadok viharában 

(2000) 

18. Gyarmati Gabriella: A táj morfológiája (2000) 

19. S. Turcsányi Ildikó: A 450 éves békési gimnázium története 

(2001) 

20. Kirner A. Bertalan: Fejfák között száz falu temetőjében 

Márton László: Temetkezési szokások Békésen (2002) 

21. Végh Judit: A békési múzeum főkötőgyűjteménye (2002) 

22. B. Szűcs Irén: Szikszay Sándor aranykoszorús 

mézeskalácsos mester munkássága (2002) 
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23. Márton László: Nehéz kereset (néprajzi írások, novellák) 

(2003) 

24. Dankó Imre: Durkó Antal élete és munkássága (2003) 

25. S. Turcsányi Ildikó: Békés város címerei (2004) 

26. Mester Péter: Utcanévadó személyiségek Békésen; 

Vámos László: Békés közoktatásának, közművelődésének és 

egészségügyének fejlődése a várossá nyilvánítástól 2000-ig 

(2004) 

27. Dankó Imre: Veress Endre élete és munkássága (2004) 

28. B. Szűcs Irén: Békési népi gyermekjátékok (2004) 

29. Márton László: Falvak, tanyák, puszták népi építészete 

(2004) 

30. S. Turcsányi Ildikó: A Jantyik Mátyás Múzeum régészeti 

gyűjteményének története és régészeti kiállításai (2005) 

31. B. Szűcs Irén: Békési Ízek – A békési népi konyha és 

hagyományos ételei (2005) 

32. Szüle Dénes: Csimpolyás Giligor hőstettei – Diáktörténetek a 

múlt századból (2006) 

33. Ferenczi Sándor: Békés, a hidak városa (2006) 

34. Durkó Antal: A megfejt kútágas – Békési boszorkányok, 

táltosok, vajákosok csodás cselekedetei; 

 B. Szűcs Irén: Adatok a békési néphithez és népi 

gyógyászathoz (2006) 

35. Sz. Kürti Katalin: Fejezetek a békési képzőművészet 

történetéből (2006) 

36. Borbély János: A „népképviselő” Irányi Dániel és az 

agrármunkások (2006) 

37. Balog Gáborné: Kenderföldről hozott értékeink (2008) 

38. S. Turcsányi Ildikó: A békési vár – Városunk jelentősége a 

középkorban (2008) 

39. Durkó Antal: Régi mesterségek, nevezetes békésiek (2008) 

40. Rostás István: A Körösök vízrajza Békésen (2009) 

41. S. Turcsányi Ildikó: Dr. Hepp Ferenc, Békés város szülötte 

(2009) 
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42. S. Turcsányi Ildikó: Fejezetek a békési sport történetéből 

(2009) 

43. Nagy Ildikó: A békési zsidóság története (2010) 

44. Juhász János: Püski Sándor (1911-2009, Emléktábla-avató) 

Vámos László: Beszámoló a Szép Magyar Beszéd 

anyanyelvi kurzus 16 évéről (1994-2009) (2011) 

45. Nagy Ildikó: Békés két évszázada az 1711-es újjáülésétől 

kezdődően (2012) 

46. S. Turcsányi Ildikó: Kecskeméti Gábor békési olimpikon 

(2012) 

47. Farkas Lászlóné: 110 éves Békés első községi iskolája 

(2013) 

48. Nagy Ferenc és Nagy Imre államminisztere: B. Szabó István, 

a kisgazda politikus (2013)  

49. S. Turcsányi Ildikó: Ilyen volt – Ilyen lett (40 éve város 

Békés) (2013) 

50. Seres István: Békés két pusztulása és két megülése 

51. Egy újra felfedezett festőművész – Jantyik Mátyás (2014) 

52. Pikó Imre: Szalkai József – Az utolsó békési halász (2015) 

53. Sz. Kürti Katalin: Békés és Debrecen vonzásában (2016) 

54. Farkas Lászlóné: A tűznek nem szabad kialudnia! (2017) 

 

 

 

 



 117 

Tartalomjegyzék 

Előszó ……………………………………………………....... 1                                                   

Az ortodox vallásúak betelepülése a térségbe és a 

településre……………………………………………............. 3 

Az egyházközség története …………………………………...9                 

Az egyházközösség papjai .………………………………… 22 

Az egyházközséget szolgáló épületeket és tisztségek …….... 26 

1) A parókia ……………………………………............... 26                                             

2) Az iskola és a tanítóilak ………………...…...….......... 28 

3) A kántor, az egyházgondnok és a harangozó …..…….  33 

A görögkeleti temető ……………………………..…...........  36                              

A templomépítészet …………………………………..……. 38                                  

1)  A templom szerkezeti felépítése és külső leírása ......... 40        

2) A templombelső leírása ……………………...……….. 43                              

Az ikonosztázion …………………………………...………. 45       

1) A képfal felépítése ………………………………….... 46                                                    

2) Az ikonosztázion készítőjének élete és munkássága  ... 48    

Az egyházközség tulajdonát képező szakrális tárgyak …….. 50 

1) Szakrális tárgyak ……………………………........…... 50  

2) Egyházi könyvek …………………………………....... 53  

3) Ikonok és képek …………………………………….... 56  

Az egyházközösség ünnepei, vallási hagyományai ……...… 61  

1) A téli ünnepkör …………………………………...….. 61      

2) A tavaszi ünnepkör ……………………………...…… 63      

Utószó …………………………………………………........ 66 

Felhasznált szakirodalom …………………………………... 68     

Melléklet ………………………………………………...…. 75 

 

 

 

 

 



 118 

 

 

 

A békési belváros legkisebb temploma a Kossuth utcán 

található. A barokk stílusú román ortodox templom 

védőszentje: Istenszülő születése. 

A vármegyében élő „görög” kereskedők és románok 1787-ben 

alapították az egyházközösséget. A templomhajót 1789. 

szeptember 8-án Pavel Avacumovici, aradi püspök avatta fel. 

Ettől kezdve görögül, majd néhány év múlva románul miséztek 

a templomban. A 22 méter magas torony 1791-ben készült el, 

amiben 4 harang „lakik”, mindegyik Szlezák László budapesti 

öntödéjében készült. 

A belső tér három részre van osztva: női és férfi rész, illetve az 

ikonfallal elválasztott szentély. A görög feliratos ikonfalat a 

szerb származású aradi ikonfestő, Stefan Tenecki és műhelye 

készítette az 1780-as évek első felében. Magyarországon 

hasonló munkája csak a szentesi Szent Miklós templomban 

látható. 

A szentélyben található vörösmárvány asztalt 1788-ban a 

Kozánból származó, de Szarvason lakó Dimitrios 

Papageorgiou ajánlott fel. 

Az egyházközösség első papja Mihai Ghiba (Giba Mihály) 

volt, akit az egyik bejárathoz temettek el. A sírkövét, a lánya, 

Helena Ghiba (Giba Heléna) emeltette 1809. december 4-én. 
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Cea mai mică biserică din centrul oraşului Bichiș se găsește pe 

strada Kossuth. Biserica ortodoxă română în stil baroc are 

hramul: „Naşterea Maicii Domnului”.  

Comunitatea bisericească a fost înfiinţată, în 1787, de către 

comercianţi „greci” şi români din comitatul Bichiș. Naosul 

bisericii a fost sfinţit în 8 septembrie 1789, de către episcopul 

Aradului, Pavel Avacumovici. Începând de atunci, se slujea în 

limba greacă, apoi peste câţiva ani numai în româneşte se 

celebrau liturghiile bisericeşti. Turla de 22 metri a fost 

contruită în anul 1791, având patru clopote, fiecare fiind 

realizate în turnătoria lui Szlezák László din Budapesta. 

Interiorul are trei părți: loc pentru bărbaţi, loc pentru femei, și 

altarul separat de iconostas. Inscripțiile grecești ale 

iconostasului au fost realizate de iconograful de origine 

sârbească din Arad, Ştefan Tenecki și atelierul lui, în prima 

jumătate a anilor 1780. În Ungaria, lucrare asemănătoare de-a 

lui mai poate fi văzută doar în biserica Sf. Nicolae din Szentes. 

În altar se găsește o masă de marmură roșie, care a fost dăruită 

în 1788 de către Dimitrios Papageorgiou, locuitor din Szarvas, 

dar care era originar din Kozan. 

Primul preot al comunităţii bisericeşti a fost Mihai Ghiba (Giba 

Mihály), care a fost înmormântat lângă una din intrările în 

biserică. Piatra funerară a fost ridicată de către fiica lui, Helena 

Ghiba (Giba Heléna), pe 4 decembrie 1809. 
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The smallest church of centre of Békés is located on the 

Kossuth street. Patron saint of the baroque style romanian 

ortodox church is: Birth of Mother of God. 

The vicarage was founded by the „Greek” mechants and 

Romanians living in the country in 1787. The nave was 

inaugurated by bishop of Arad, Pavel Avacumovici on 

September 8, 1789. From then the celebrations held in Greek, 

then a few years later in Romanian. The 22 meter tall tower 

was completed in 1791 with for bells, each made in the foundry 

of Laszló Szlezák in Budapest. 

The interior is divided into three parts: female and male parts a 

the sanctuary which is separated by the icon wall. The Greek 

inscripted icon was made by the Serbian icon painter of Arad, 

Stefan Tenecki and his workhouse in the first half of the 1780s. 

He only has one similar work in Hungary, in the St. Nicholas 

Church in Szentes. 

The red marble table in the sanctuary was offered by Dimitrios 

Papageorgiou, -who lived in Szarvas, but originated from 

Kazan - in 1788. 

The first priest of the parish was Mihai Ghiba (Mihály Giba), 

who was buried next to on of the enstrances. His tombstone 

was raised by his daughter, Helena Ghiba (Helena Giba) on 

December 4, 1809. 

 

 

 

 


