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BEVEZETÉS 
 
 
Magyarországon 300 éve egy sajátos, bizánci kultúrkörhöz tartozó építészeti hagyomány állít 
emlékeket az ország egész területén elszórtan. E szerb ortodox templomokkal a Duna mentén, 
leginkább pedig Budapest, Szeged és Pécs környékén találkozhatunk. 
 
A Magyarországra legnagyobb számban 1690-ben bevándorolt szerbség új otthonra lelt a 
Kárpát-medencében. A már XV. századtól regisztráltan országunkban él� balkáni népek el�bb 
katonaként, majd a kereskedelmen keresztül már jogokkal bíró polgárokként kapcsolódtak be a 
társadalmi és politikai életbe is. A tehet�sebb közösségek folyamatosan megújították 
templomaikat, s a lelki gazdagodást szolgálta a nemzeti egyházi központ Szentendrére költözése 
a pátriárka vezetésével. 
 
A szerb kultúra fejl�dése is évtizedeken keresztül Magyarországhoz, Budapesthez illetve 
Bécshez volt köthet�. A festészet és költészet megújulásán túl a szerb nyelvi reformok is 
hazánkban fogalmazódtak meg. 
 
A magyarországi szerbség bizánci hagyományú építési kultúráját a nyugati barokk építészetben 
feloldva egy sajátos építési emlékkört hagyott hátra, mely egyedi jellegével gazdagítja a magyar 
építészettörténetet. 
 
 
Értekezésünkben egy évtizedet átfogó kutatási munka megállapításait rögzítjük. A tipológiai 
rendszer felállításának szándéka a jól lehatárolható emlékanyag értelmezése, építészeti elemzése 
és építészettörténeti helyének meghatározása miatt fontos. A kutatás tárgyának sz�kítése (csak a 
szerb nemzetiséghez tartozó ortodox templomok elemzése) a fellelhet� magyarországi 
emlékanyag átfogható, konkretizálható mennyiség� épületállománya miatt szükségszer� volt. 
Ennek megfelel�en nem foglalkoztunk a kifejezetten román alapítású ortodox templomokkal, 
nem érintettük a magyar ortodoxia tárgyi emlékeit, azonban közös sorsuk, gazdasági és 
társadalmi helyzetük miatt (hiszen közösen alapították templomaikat) elemzésünk tárgyává 
tettük a görög – értsd: makedón-cincár – egyházközségeket is. A ma is álló emlékek száma 
ezáltal 42 templomot, 1 kápolnát és 2 temet�kápolnát jelent. 
 
A magyarországi szerb ortodox templomok els� teljeskör� összeírását a millenniumi Osztrák-
Magyar Monarchia idejéb�l ismerjük. Az akkori Magyarország népesség-felméréseihez 
kapcsolódó sematizmust 1896-ban szerkesztette össze Marjanovity Georgije szentendrei püspöki 
adminisztrátor.1 A szerb lakosságú települések leírásánál az adminisztratív vonatkozásokon túl a 
templom építési datálására, illetve a paróchia alapítására vonatkozó, építészettörténetileg is 
fontos adatokkal találkozunk. Azonban jellegénél fogva e munka nem ad részletes építészeti 
elemzést a szakrális épületekr�l.  
 
Összefoglaló szándékú munka az emlékanyag építészettörténeti elemzésével hosszú ideig nem 
készült. Egyes frekventált helyen található épületekr�l készültek önálló monográfiák már a 
világháborúk el�tt is (Ráckeve gótikus szerb templomát Henszlmann Imre már 1865-ben2 
ismertette, s Csányi Károly és Lux Géza figyelmének is középpontjába került 1939-ben3), majd a 
                                                 
1 MARJANOVITY, Georgije: Prvi sematizam pravoslavne srpske eparhije budimske za godine 1896. Sr. Karlovci, Eparhijska 
Uprava Budimska. 
2 HENSZLMANN Imre: A görög nem egyesültek temploma Ráckevén. 1865. Gy�ri Történelmi és Régészeti Füzetek III. h.n. 
3 CSÁNYI Károly - LUX Géza: Ráckeve. Görög kel. szerb templom. 1939. Technika. 1939. / 6. Budapest. 
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második világháború után átgondolt koncepcióval elindított város-monográfiák és megyénkénti 
m�emléki topográfiák is ismertették röviden a településen található, m�emléki értékkel bíró 
szerb ortodox templomokat. (Eger, Gy�r, Miskolc, Székesfehérvár, Szentendre4.) A szerbség 
magyarországi történeti kutatója, Vujicsics D. Sztoján m�vészettörténész a pesti és budai 
szerbekr�l írt munkáiban mindig részletesen foglalkozott a két településrész szerb ortodox 
templomaival.5 
 
Kisebb emlékcsoportok vizsgálata tárgyát képezte tudományos publikációknak (Szentkláray 
Jen� írt a dél-magyarországi szerb monostoregyházakról 1908-ban6), illetve egyes épületek 
bemutatásával néhányan kísérletet tettek az emlékanyag építészettörténeti helyének 
meghatározására. (Somogyi Árpád 1960-ban7 a magyarországi pravoszláv építészet 
ismertetésekor összehasonlításokat hozott szerb, bolgár és román példákkal; illetve Bibó István 
több publikációjában8 foglalkozott az Alföld egy jellegzetes kés�barokk templomtípusával, mely 
több felekezet épít�gyakorlatában is felt�nik.) 
 
Részletes, építészettörténeti-m�emlékvédelmi jelleg� bemutatásokra az 1980-as években került 
sor, az emlékanyag koncentráltsága miatt leginkább Baranya megye szerb templomainál 
(Duranci Béla és Rudinski Anton9), amely munka az akkori Jugoszlávia és Magyarország 
m�emlékvédelmi hatóságainak összefogásával valósult meg. 
 
Teljes építészettörténeti összefoglaló munka a templomokról csak 1990-re készült el. Az 1896-os 
sematizmusra alapozva Davidov Dinko10 belgrádi professzor több ikonm�vészeti tanulmány 
mellett kísérletet tett az egyes emlékek bemutatására a történeti dokumentumok ismeretében. A 
leginkább m�vészettörténészi beállítottságú elemzéseken túl azonban összefüggéseket és 
történeti folyamatosságot felmutató megállapítások itt sem születtek. 
 
Az emlékanyag összehasonlító vizsgálatára egyetlen tanulmány vállalkozott csak Levárdy 
Ferenc szakrális emlékeink védelmér�l szóló munkájában: Horváth Alice11 tipológiai és 
kronológiai vázlatot állított fel a magyarországi román, görög, magyar és szerb ortodox 
templomokról. Az építési korszakokra jellemz� kategorizálásai alapjául szolgálhattak volna a 
további munkáknak, azonban részletes építészeti elemzéseken alapuló teljeskör� rendszerezése 
még nem történt meg az emlékanyagnak. 
 
 
Budapest, 2002. szeptember 15-én – az ortodox naptár 2002. szeptember 2-án, az ortodox 
egyházi év második napján. 
Vukoszávlyev Zorán 

                                                 
4 VOIT Pál: Szentendre. 1968. Budapest, Corvina. 
5 VUJICSICS D. Sztoján: A pesti szerb templom. 1961. Budapest, Képz�m�vészeti Alap Kiadóvállalata. 
6 SZENTKLÁRAY Jen�: A szerb monostoregyházak történeti emlékei Délmagyarországon. 1908. Budapest. 
7 SOMOGYI Árpád: Kés�bizánci hagyományok a magyarországi pravoszlávok épít�m�vészetében. 1960. Építés- és 
Közlekedéstudományi Közlemények 1960. IV.kötet 1-2. szám. Budapest. 
8 BIBÓ István: Az Alföld kés�barokk és klasszicista építészetének néhány kérdése. 1967. Építés- és Közlekedéstudományi 
Közlemények 1967. 3-4. szám. Budapest., valamint: BIBÓ István: Egy sajátos kés�barokk építészeti emlékcsoport az Alföldön. 
1974. Építés- Építészettudomány V. kötet 3-4. szám. Budapest. 
9 DURANCI, Bela - RUDINSKI, Antun: Szerb templomok Baranya megyében. 1987. Létünk. Újvidék. 
10 DAVIDOV, Dinko: Spomenici budimske eparchije. 1990. Beograd, Prosveta. 
11"Bizánci liturgia és m�emlékek" címmel, H.A. szignóval. In: LEVÁRDY Ferenc (szerk., et. al.): Egyházi épületek és 
m�tárgyak gondozása. 1971. Budapest. 
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I. TÖRTÉNETI ÖSSZEFOGLALÓ – AZ ORTODOX SZERBEK 
MAGYARORSZÁGON 

A magyarországi szerbek történeti helyzetképe. Politikai, területi, kereskedelmi, kulturális és 
vallási kapcsolatok az els� évszázadokban. Beköltözések a birtokcserék kapcsán a török 
megjelenésével a Balkánon. A török id�k alatti kereskedelemhez kapcsolódó bevándorlás. Az 
1690-es Nagy Vándorlás politikai, történeti háttere. A szerbek helyzete az Osztrák-magyar 
Monarchiában. A XX. század eseményeinek hatása a kisebbség életében. 

 
 
- A IX. század folyamán az Al-Duna mentén megszervez�dött az els� szerb államalakulat. 
 
- A Kárpát-medencébe érkez� magyarok közvetlen kapcsolatba kerültek a bizánci  rítusú  
szerbekkel. A kereszténységben utat keres�, szervez�d� magyar állam els�ként a bizánci rítussal 
ismerkedett meg.12  Ekkor még nem beszélhetünk számottev� görögkeleti szerb népességr�l a 
magyar állam területén. (Jelent�s számú magyar görögkeletiség volt). 
 
- A tatárjárás utáni betelepítések számbelileg pótolják a keleti kereszténységet, de ez gyengíti 
annak eredeti magyar jellegét. 
  
- 1333-ban Nikola szerb és vlach vajda fia, Bogdán felajánlotta Károly Róbertnek, hogy 
megtelepedik az országban népével, ha a király biztosítja szabadságát és területet ehhez. Károly 
Róbert  Máramarost jelölte ki nekik, azzal a kikötéssel, hogy fel kell venniük a latin keresztséget. 
Egy részük elfogadta a feltételt, de uniójuk csak 20 évig tart, hisz nem meggy�z�désb�l, hanem 
politikai megfontolásból tették. Károly Róbert ugyanekkor hallgatólagosan elfogadta ezt, mert 
egy újabb tatár betörés foglalja le.13 
 
- 1359-ben megszervez�dött az ungrovalachiai metropolia, amely lassan kiterjeszti joghatóságát 
az erdélyi és délvidéki magyar keleti szertartásúakra a nemzetiségekkel együtt. 
 
- 1389. jún. 15.: Murad török szultán a Rigómez�n (Kosovo polje) dönt� csapást mért Lázár 
szerb fejedelemre - bár mindketten holtan maradtak a csatatéren, elveszett Szerbia függetlensége. 
1411-ben Stepan Lazarevics despota török vazallussá lett, a törökök pedig átlépték a Duna-Száva 
vonalát és Magyarország földjét is megtámadták. Zsigmond Stepan Lazarevicsnek az ország sok 
részén cserebirtokokat ajándékozott, ahová a szerb fejedelem menekült népéb�l hozott 
telepeseket. Így kapja meg Zsigmond Nándorfehérvárat, Macsót, Galambócot; Lazarevics pedig 
Szatmárban, majd az �t követ� Brankovicsok Szabolcsban, a Tiszántúlon és a Bánátban kaptak 
több birtokot. Ezáltal a Brankovicsok Tokajtól  Keve váráig szép számmal telepítettek be 
hazánkba szerb jobbágyokat. Ezeket általában a magyarok "rácoknak" nevezték. A szerbek 
magukkal hozták keleti szertartásukat és liturgiában használt egyházi szláv nyelvüket is ezekre a 
területekre. 
 
- Az Anjoukat követ� id�szakban -a mohácsi vészig- a magyar királyok részér�l bizonyos 
jóindulat mutatkozott a keleti szertartásúak iránt. Ez els�sorban bizonyos vagyonjogi 
kérdésekben és a katolikus egyház adózása alóli mentesítésben nyilvánult meg (Mátyás 1481. évi 
3. és 4. t.c. és II. Ulászló 1495. évi 45.t.c.). Mindenesetre meg kell említeni, hogy e 
törvénykezések szóhasználatában csak a latin szertartásúakra értették a "christiani" kifejezést, a 
más nemzetiség� (esetleg magyar) görögkeletiekre a "schismatici" megjelölést használják, ami 
skizmatikust, szakadárt jelentett számukra. 

                                                 
12 Lásd erre vonatkozóan: Függelék.6.2. 
13 TIMKÓ Imre 1971. 



 

8 Magyarország szerb ortodox templomépítészete 

 
- 1520-ban ha jogilag nem is, de tettleg már 4-5 görögkeleti püspök volt az országban. 
 
- Az 1574. évi 4. t.c.-ben Miksa császár kimondja, hogy az ortodox keletiek mentesek a katolikus 
egyháznak fizetend� adó alól (tized), ugyanakkor elrendelte (ebben különbözik Ulászló 
rendeletét�l), hogy a keletiek saját püspökeiknek fizessék a kötelez� egyházi szolgáltatásokat. 
 
- 1646-90: adatok alapján a bevándorolt szerbeknek már 3 kolostori püspökségük volt, vagyis a 
szerzetesközösség higumenje volt a hierarcha is egy személyben: Lippán, Borosjen�n és a 
Ver�ce melletti remetei kolostorban. 
 
- 1686-ban Buda felszabadult a török uralom alól. A bécsi udvar felhívást tett közzé a Balkán 
népeihez, hogy indítsanak felkeléseket, hogy a törököt végképp ki�zzék; cserébe mindenfajta 
támogatást kilátásba helyezett. A szerbek a nemzeti egyházf� vezetésével fegyvert fogtak 
szabadságuk kiharcolásáért. Azonban a habsburg-lengyel összefogással indult balkáni hadjárat 
lendülete megtört, s a Habsburgok ideiglenes békét kötöttek a törökökkel. A továbbra is 
megszállt területeken rekedt, fellázadt szerbeknek menekülniük kellett hazájukból. I. Lipót 
befogadó nyilatkozatára 1690 nyarán Csarnojevity ("Csarnojevics", "Csernojevity") Arzén14 
ipeki patriarcha vezetésével megérkezett a szerb bevándorlók 70-80.000 f�s hulláma 
Magyarországra. (Egyes adatok szerint 40.000 - 70.000 családról van  szó, ami az akkori 
családviszonyokat véve 200.000 f�t is meghaladja.15) 
 
A szerbek a császári udvar vendégeiként érkeztek Magyarországra. Bár szétszóródva telepedtek 
le szinte az ország egész területén, függetlenek voltak a helyi magyar hatóságoktól és bárhol 
laktak, az udvar közvetlen védnökségét élvezték. 
 
Csarnojevics Arzén nem szakította meg kapcsolatát volt patriarchai székével, amikor elfogadta 
az osztrák tartományokra vonatkozó "etnarchai" (nemzeti egyházf�) jogait. 1706-ban 
bekövetkezett haláláig az "ipeki trónus exarchája" címet viselte, amelyet utódainál is elismert a 
szerbiai Ipek patriarchája. 1776-ban, amikor megsz�nik az ipeki szerb patriarchátus, az ausztriai-
magyarországi metropolia autokefallá lett. Ez ellen Konstantinápoly ugyan tiltakozott, 1855-ben 
azonban kényszer�en elismerte azt.16 
 
- 1695-ben már 6 püspöke volt a magyarországi görögkeleti szerbeknek. Ezek közül az els�t  
temesvári, a másodikat verseci, a harmadikat szegedi, a negyediket váradi és egri, az ötödiket 
budai és fehérvári, a hatodikat károlyvárosi és zsinopoli püspöknek hívták.17 Maga Csarnojevics 
egy ideig Buda mellett, Sókuton lakott, 1698-ban pedig a pozsega-megyei Szirács városát kapta. 
Utóda Diakovics Izsaiás 1708-ban a krusedoli monostort tette meg a patriarchák székhelyévé. 
 
- A papságnak a szerb közösségekben nemcsak egyházi, hanem polgári kiváltságaik is voltak, 
pl.: a büntet� hatalom gyakorlása. Ezt a szerb egyház a Magyarországon és Erdélyben 
megtelepedett szerbek között is biztosította papjainak. Kés�bb az volt a kívánságuk, hogy hazai 

                                                 
14 Csarnojevics Arzén 1633 körül született. A petjinai kolostor f�nöke volt. 1672-ben partiarchának nevezték ki. A nép körében 
nagy tekintélynek örvendett a török elnyomás elleni mozgalmak vezére. 1689-ben Hiksitybe és Citinyébe megy, onnan irányítja 
népét a török elleni harcokban. Szövetségre lép a bécsi udvarral a török elleni harcokra, de miután a hadjárat megáll, népével 
menekülni kénytelen. 1690. aug. 21-én a szerb atyafiak és papok naggy�lése elismeri vezérségét, s kinevezi a szerb egyház 
vezet�jévé Magyarország és Ausztria területén. 
15 PÁL Tibor: A szerbek nagy kivándorlása. In: ZOMBORI István 1991. p.81.  
16 TIMKÓ Imre 1971. pp.454-455. 
17 még: DARKÓ Jen�: A karlóczai érsekség egyházszervezete és görögkeleti népessége a XVIII. században sz összeírások 
tükrében.  In: ZOMBORI István 1991. pp.113-126. 
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szokásaik szerint, a megtelepedett szerbek egésze felett a legf�bb egyházi hatóság gyakorolja a 
közigazgatási hatalmat is. 1744-ben létrehozták az "Illyr Kongresszust", amely önmagát a 
Magyarországon él� szerbek felett törvényhozó testületté nyilvánította. Ezt már Bécs is soknak 
tartotta, és megintve a karlóczai metropolitát az udvar mellett 1745-ben megszervezték az "Illyr 
Bizottságot", amely hivatva lett volna a szerbek közigazgatási ügyeit intézni.18 
 
- 1769-ben azonban a három rend: a papság, a megyei közigazgatás és a katonaság ismét 
autonómiát követelt a maga számára. A császár belátta, hogy a szerbek magyarországi 
tartózkodása nem átmeneti, mint tervbe volt véve, hanem a török hatalom balkáni állandósulása 
miatt maradandó lesz, ezért új alkotmányt adott a szerbek számára. A "Constitutiones Nationis 
Illyricae" még 1769-ben megjelent. Ebb�l kezdetben csak a püspökök értesültek az el�jogok 
megszorításáról, de amikor 1770-ben egy szerb nyelv� kivonatból a rendelkezések általánosan 
ismertté váltak, a szerbek elégedetlenkedni kezdtek. Ehhez bels� feszültségek is hozzájárultak, 
mert a régebben betelepedett, vagy a városokban már feln�tt világi szerb értelmiség nem értett 
egyet az egyházi vezet�k célkit�zéseivel.19 
 
- A megbékítésül 1777-ben kiadott "Regulamentum Illyricum"-mal sem voltak megnyugtatva a 
kedélyek. A császár Bécsbe hivatta a karlóczai metropolitát és a temesvári püspököt, és hosszas 
tanácskozás eredményeként a magyar kancellária bevonásával Izdenszky udvari tanácsos 
elkészítette a "Rescriptum Declaratorium Illyricae Nationis"-t, amelyet a királyn� 1779. július 
16-án jóváhagyott. Ez a királyi irat lett a magyarországi ortodox egyház megszervezésének 
alapja. 
 
- 1790-ben a szerbek Putnik József metropolita vezetésével azzal az igénnyel léptek fel, hogy 
egyházi és világi személyek kapjanak helyet az országgy�lésben. II. Lipót császár a francia 
felvilágosodás hatására liberálisabb szellemben akart kormányozni, és a metropolitán kívül még 
további 7 szerb püspököt meghívott.20 
 
- 1790. szeptember 1-én összeült egy szerb nemzeti egyházi kongresszus Temesvárott, ahol az 
egyik csoport Tököli Száva vezetésével azt az utat látta helyesnek, hogy a magyar rendi 
alkotmány iránti megértéssel nem a különválás, hanem a magyaroknak járó jogok elnyerése 
lenne kívánatos az Udvartól.  
 
- 1791-ben II. Lipót végül politikai megfontolások alapján megadta a szerbek részére a 
magyaroknak járó teljes polgárjogot. 
 
- 1848-49. évi császárh� harcaikért az osztrák kormány megadta a karlóczai érseknek a 
patriachai név hivatalos használatát. Az 1848. évi XX.t.c. értelmében a magyarországi ortodoxok 
közjogilag a többi bevett vallásfelekezet�ekkel egyenjogúvá váltak. 
 
- 1868. IX.t.c. a szerbek önkormányzatait meger�sítette és 25 papi valamint 50 világi választott 
tagból álló kongresszus összehívását engedélyezte; valamint rendeletben itt találkozunk el�ször a 
"görögkeleti" elnevezéssel. [1] 
 

                                                 
18 A korszakról részletesen: FELH� Ibolya - VÖRÖS Antal 1961. pp.317-322. 
19 TIMKÓ Imre 1971. p.462. 
20 TIMKÓ Imre 1971. pp.469-470. 
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1. Szentendre Tobakos kereszt, részlet 

 
- A szerb pravoszlávia a két világháború között Magyarországon tetemesen megfogyatkozott. 
Számosan visszavándoroltak eredeti hazájukba, nagy részük pedig a XVIII. századtól megindult 
elmagyarosodási folyamat során - Komáromban, Egerben, Gy�rben, Tokajban, de Pécsett is - 
beleolvadt a magyarságba. Az els� világháborút követ� id�kben országunkban a délszlávokat 
f�leg a katolikus bunyevácok és sokácok képviselték. 
 
- Magyarországon a második világháborúig egyetlen szabályszer�en megszervezett pravoszláv 
hierarchia maradt: a szerbek budai püspöksége Szentendre székhellyel. 
 
- A szerb püspökség vezetését Lukián püspök látja el.21 Az egyházmegye (eparchia) székhelye 
Szentendre. A budai püspökség három esperességével (Budapest, Mohács, Szeged) a belgrádi 
nemzeti patriarcha alá tartozik. [2] 
 

 
2. Lukián, a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye püspöke 

 
A magyarországi szerbség életét és egyházi szervezetének alakulását részletezve ismertetjük a 
Függelék.6.3. és Függelék.6.4. fejezetekben. 
 

                                                 
21 Püspökké avatása 2002. szeptember 15-én volt a szentendrei Saborna székesegyházban. 
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II. ÉPÍTÉSZETI ELEMZÉS 
 
II.1. A LITURGIÁNAK MEGFELELTETETT TÉRTÍPUS 

A bizánci rítus liturgikus terének vázlatos elemzése. 
 
 
A kereszténység kialakulásától kezdve a vallási élet meghatározója volt az összejövetel, a 
közösségi istentisztelet. Ennek tartalma (imádkozás, éneklés, felolvasás, magyarázat, valamint az 
Utolsó Vacsora emlékezete, megismétlése) nagyjából azonosan fejl�dött, azonban ennek 
különbségei már korán helyileg eltér� módon alakultak. Kezdetben egy-egy egyházközség maga 
alakította ki liturgiáját, id�vel ezek átvették a vezet� egyházközségek (metropoliák, 
patriachatusok) szertartásrendjét. Így a III. századtól már liturgia-csoportokról beszélhetünk. 
 
A liturgia mást jelentett a Kelet és mást a Nyugat keresztényei számára. Nyugaton a római 
"racionalizmus" rányomta bélyegét a szertartásokra is; azok tartalom-centrikusak voltak, kevés 
küls�séggel. Kelet számára a liturgia többet, egy egész életformát jelentett, s benne a helyi 
hagyományok a küls�ségekben tovább éltek.22 Kelet liturgiái évezredes tradicionalitásukban 
látványosabbak, színesebbek - ennek megfelel�en szakrális tereik összetettebbek. 
 
"Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre." Az els� keresztény liturgiának valójában a jeruzsálemi 
Utolsó Vacsora megismétlése volt a célja. A kenyértörés, a kenyér és a bor átlényegülése 
Krisztus testévé és vérévé, melyet a hív� magához vett - valójában a zsidó Széder-el-Peszáh 
egyfajta új tartalommal való feltölt�dése volt. Els� építészeti kerete az agapéknak a lakóház, 
amelyb�l kés�bb a funkció-szétválasztás által létrejött a lakóépülett�l önálló háztemplom. A már 
létez� liturgikus tér, a zsinagóga fontos el�képe lett a kialakuló, mostmár valójában keresztény 
építészeti tereknek. Lineáris irányítottság, keletelés, az oltár mellett a püspöki szék, az 
oltártérhez kapcsolódó el�készületi tér - a zsinagógai térszervezés elemei már mind kialakultak a 
keresztény liturgiára értelmezve az els� háztemplomokban is (pl.: Dura Europos). [3-4] 
 

 
3. Zsinagóga térszervezési vázlata – rajztábla (in: GUZSIK Tamás 1988) 

 
 

                                                 
22 Dr. GUZSIK Tamás 1988. p.4. 
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4. Dura Europos – rajztábla (in: GUZSIK Tamás 1988) 

 
Az évszázadok folyamán a templomterek fejl�désében a liturgia négy ünnepélyes felvonulása 
hozta a rendszer, amely mind Keleten mind Nyugaton azonos volt: 
  - az ünnepélyes bevonulás (valamint proszkomidia) 
  - felvonulás az evangelium olvasásához ("kis bemenet") 
  - felajánlási körmenet ("nagy bemenet") 
  - áldozás. 
 
A IV. századra kialakult ennek megfelel�en az ortodox liturgia, melynek leginkább használatos 
formája Aranyszájú Szent János liturgiája néven ismert: 
  - a papság ünnepélyes bevonulása  a püspök bevonulását kivéve elmaradt 
  - el�készület 
  - katekumenek liturgiája 
  - hívek liturgiája. 
(A szerb ortodox egyházra is jellemz� bizánci liturgiák részletesebb leírását lásd: Függelék.6.5.) 
 
Az ortodox templomok tere a liturgiának megfelel�en osztható fel el�csarnokra, hajóra és oltárra 
– az �si hagyományokat követve lineáris térf�zésben. [5] 
 

 
5. Bizánci liturgia tere – rajztábla (in: GUZSIK Tamás 1988) 

 
A hív�k szemszögéb�l végigkísérve a térkapcsolatokat, a következ�ket figyelhetjük meg. 
 



 

Magyarország szerb ortodox templomépítészete 13 

Az el�csarnok a nyugati oldalon van, melybe a nyugati (f�)homlokzat tengelyében elhelyezett 
ajtón léphetünk be. A katekumenek liturgiájának végéig itt állhattak a keresztségre várók – eddig 
hallgathatták a liturgiát, ezután el kellett hagyniuk e teret, tehát magát a templomot.23  
 
A keresztel�kút is ebben a térben állt, hisz a hajóba már csak megkeresztelkedve léphetett a hív�.  
 
A pronaosztól kelet felé haladva belépünk a naoszba, a templomhajóba. [6] A liturgia alatt itt 
állnak a hív�k. Általában két részre osztották ezt  a teret: a hátsó (nyugati) rész volt a n�k 
osztálya, az oltár felé es� a férfiak része - a kett�t derékmagasságú fa vagy k� mellvéd választja 
el.  
 

 
6. Dunaszekcs� (1760) bels� kelet felé tekintve 

 
A falhoz rendezett széksorok keleti végén, még az oltártér el�tt állnak az énekesi padok. [7] 
Hangsúlyos elhelyezésük azzal magyarázható, hogy az ortodox liturgiában nincs hangszeres 
kíséret, csak énekhang. A kántorok a liturgiát végz� pap vezetésével megfelel� énekekkel 
követik a szent cselekedeteket. Tehát fizikalilag megkövetelt vizuális és áthallási közelségr�l van 
szó.  
 

 
7. Mohács (1752) szolea 

 
Az oltártér el�tt megemelik a teret - ez a szolea. Ez a papság közvetlen mozgási tere a liturgia 
alatt: innen olvasnak fel az Evangéliumból, innen prédikálnak, itt áldoztatják a híveket. Régen a 
szoleától a templomtér közepére vezetett egy megemelt folyosó, végében a bimával, a felolvasó 
állvánnyal. Mára ez redukálódott felolvasó emelvénnyé, s a hozzá vezet� térrész nincs szintben 
kiemelve a templomtér hívek által használt részét�l. 
 

                                                 
23 Részletesen lásd: Függelék.6.5. 
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Az oltárteret a templomhajótól az ikonosztáz24 választja el. Az ilyen elválasztó korlát vagy fal 
más liturgiákban is megtalálható - el�képe a római városi liturgiában is meglév� elválasztó 
korlát, a templon-fal. (Pl: Róma, S.Clemente, 1108.)25 
  
Az oltártér a liturgikus hármas egységb�l tev�dik össze: az el�készület terei – prothézisz  és 
diakonikon – nem igényelnek külön teret, az oltárasztallal egy térben, az ikonosztáz mögött 
vannak. [8] A prothézisz el�készületi asztala térb�vületként is megjelenhet e egységben, a 
diakonikon, mely az egyházi szerelvények és ruhák tárolására szolgál, sok esetben csak kisebb 
falmélyedés. Az oltárasztal körüljárhatóan az oltártér közepén helyezkedik el, általában egy-két 
lépcs�fokkal lehet hozzá fellépni. 
 

 
8. Magyarbóly (1813-14) oltártér 

 
 

                                                 
24 Részletes bemutatását lásd a II.4.1. és Függelék.6.8. fejezetekben. 
25A liturgia elemzését, annak építészeti térképzési vonatkozásait részletes mutatja be Dr. GUZSIK Tamás 1988. p.23. 
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II.2. A MAGYARORSZÁGI SZERB ORTODOX TEMPLOMOK ALAPRAJZI 
RENDSZERE 
 

II.2.1. Felvezetés 
Történeti el�zmények - XV. századi bevándorlások, 1690 és a rákövetkezend� évtizedek. 

 
 
A szerbek a XV. századtól kezdve építenek templomokat Magyarország területén. A bizánci 
kultúrkörhöz tartozó ezen építészeti emlékekkel a mai Magyarország egész területén 
találkozhatunk.  
 
Az els� szerb telepesek a Szerémségbe és a Maros-vidékre költöztek be a török balkáni 
el�retörtése idején a XV. században.26 A magyar uralkodóházzal jó viszonyba lev� Lazarevics 
majd Brankovics családok birtokadományok által, majd cserékkel bekerültek a magyar 
nagybirtokosi rendbe.27 Politikai jelent�ségüket kihasználva királyi privilégiumaikkal elérték, 
hogy szerbeket telepíthessenek magyarországi saját birtokaikra. Így népesült be szerbekkel a 
Tiszántúl Szabolcstól a Bánátig.28 A királyi hadseregben szolgáló "sajkások" pedig a Duna-menti 
településeken hoztak létre diaszpórákat. E letelepedésekhez kapcsolódó els� templomokról, majd 
a török alatti id�k egyházi viszonyairól igen kevés adat maradt fenn. 
 
Jelent�sebb és történeti adatokban is gazdagabb építési periódusról a szerbek "Nagy Vándorlása" 
utáni id�kb�l rendelkezünk. Fontos kolóniák jöttek létre az akkori déli határokhoz közel es� 
Baranyában és Szeged környékén; az egyházi központ Szentendrére költözése kapcsán a nagy 
Duna-menti településeken (Dunaszekcs�, Dunaföldvár, Százhalombatta) és Budapest környékén. 
Újranépesedtek a régi sajkások által alapított diaszpórák is a Duna mellett (Esztergom, 
Komárom) fel egészen Gy�rig. [9] 
 

 
9. Térképábrázolás 

 
A XVII-XVIII. század fordulóján épült els� templomok ideiglenes jelleggel fából illetve 
vályogból épültek. Néhány évtized alatt azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a megtelepedés 
                                                 
26 1389. június 15-én a rigómezei csatában Lázár fejedelem vereségével valójában elveszett a szerb függetlenség. A török 
folyamatos betörésekkel már a középkori Magyarország határait veszélyeztette. A menekül�, betelepül� népcsoportok száma 
egy-egy ilyen hadjárat alkalmával változó nagyságrend� volt. Feljegyzésekb�l tudjuk, hogy 1428-ban a branicsevói és galambóci 
várak bukása után a vár lakosai Magyarországra jöttek, s egy részük Ráckevén, más részük Szentendrén telepedett le. 
27 Brankovics György átengedte Belgrádot Zsigmond királynak, cserébe több magyarországi várost kapott, ahol pravoszlávokat 
telepített le. Brankovics Vuk 1465-ben érkezett Magyarországra nagyobb számú bevándorló kiséretében. 
28 1481-ben Rozgonyi Lászlót 50.000 délszláv követte, akik Temes megyében és a Maros torkolata körül telepedtek le. In: 
SOMOGYI Árpád 1960. p.73. 
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hosszabb id�re szól. Ekkorra már az ügyes keresked�k hírében álló szerbek megfelel� anyagi 
háttérrel rendelkeztek ahhoz, hogy a császári privilégiumoknak megfelel�en már id�t álló 
anyagból építhessenek templomokat a régiek helyére. Ezen els�, egyszer� templomok - a 
korabeli leírások szerint - egyhajós, nyeregtet�vel fedett, oromzatos építmények voltak. 
 
A XVIII. század közepén a szakrális (egyházi) építészetben elterjedt az egyhajós, nyugati 
középtornyos templom-típusterv.29 A szerbek, akik közvetlenül a bécsi Udvar irányítása alá 
tartoztak, átvették e kamarai megoldásokat,30 majd a liturgiájuk sajátos térszükségleteinek 
megfelel�en átalakították azt. Így a legjelent�sebb építkezési periódusra, a XVIII. század végére 
létrejött egy sajátos templomtípus, mely a nyugati barokk építészeti keretek közt keleti rítusú 
templomot rejt. 
 
 
Miel�tt áttérnénk ezen építészeti kultúra részletes vizsgálatára, tegyünk egy rövid összegzést az 
emlékanyagról. A mai Magyarország területén a Budai Szerb Ortodox Püspökség irányítása alatt 
42 szerb ortodox templom és 2 kápolna áll. Ezen templomok fele az ország déli határvidéke 
mentén Baranyában és Szeged környékén koncentrálódik. További 12 templom Budapest és 
Szentendre körül található, valamint 9 az ország más területein elszórtan.31 A templomok 60%-a 
a XVIII. században épült, 30%-a a XIX. század folyamán, néhány templomot a XX. század 
elején fejeztek be.  
 
Több éves kutatómunkánk alatt az ismert épületdokumentációk alapján felállítottuk tipológiai 
rendszerét ezen emlékkörnek.32 1999. és 2000. nyarán a bibliográfiai kutatások által szerzett 
ismeretanyagunkat kib�vítettük helyszíni épületdokumentálásokon keresztül. Jelen 
értekezésünkben ismertetjük az általános tipológiai rendszer alapvetéseit: a korai, XV-XVI. 
századi szórvány építési emlékekt�l a f� építési korszakot jelent� XVIII-XIX. század három 
periódusán át. [10]  
 

                                                 
29 A kamarai típusterveket Franz Anton Pilgram nevéhez köthetjük legf�képp. E típusmegoldások akkori használatáról részletes 
bemutatást ad tanulmányában Cs. Dobrovits Dorottya, aki közli egy 1771-es templom-tervsorozat 3 változatát is; in: CS. 
DOBROVITS Dorottya 1983. 
30 Nem szabad megfeledkeznünk arról a történeti tényr�l, hogy az Udvar a Magyarországra bevándorló szerbeket csak 
ideiglenesen itt tartózkodókként kezelte el�ször. Azt remélték, hogy a népcsoportok a balkáni helyzet remélt javulásával majd 
visszaköltöznek szerbiai területekre. E gondolkodást jól tükrözi a vallási ügyekben császári tanácsadóként számon tartott 
Kolonics javaslata: ott, ahol a szerbeknek nem volt templomuk a török id�k alatt, azonban a bevándorlási hullám által 
megnövekedett számuk indokolttá tette új szakrális épület emelését - ott célszer�, hogy a városi vezetés illetve a földesúr 
biztosítson a szerbek számára az építkezésben követend� típus(megoldás)t. Nyilvánvalóan azzal a szándékkal tette e javaslatát, 
hogy kés�bb, a szerbek visszaköltözése miatt felhagyott templomokat könnyen lehessen katolikus felekezet�ekként is használni. 
Minderre Dejan Medakovity hivatkozik Radoszlav Grujity munkáját idézve; in: MEDAKOVITY, Dejan 1971. pp. 185-186. 
Illetve az idézett forrámunka: Radoszlav Grujity: Kako se postupalo sa srpskim žalbama na dvoru cesara avstrijskoj. Knjiga 
Matice Srpske 18. Novi Sad. 1906. 
(Az idézett munkában hivatkozott Kolonics ("Kolonity") azonosítható Kolonics Lipót megyéspüspökkel, udvari kancellárral.) 
31 További 13 templom, mely a püspökséghez tartozott építésekor, mára más felekezet illetve önkormányzat kezelésében van. 
32 A magyarországi ortodox emlékek - beleértve a román, görög és magyar ortodox templomokat is - építési korszakra jellemz� 
kategorizálására tett javaslatot Horváth Alice: "Bizánci liturgia és m�emlékek" címmel, H.A. szignóval; in: LEVÁRDY Ferenc 
(szerk., et. al.) 1971. pp. 129-134. 
Mi a magyarországi szerbség szakrális emlékeit vizsgáljuk. Formálisan tehát a fenti munkának csak egy szegmensét érintjük. 
Azonban a hazai ortodoxia más nemzetiségeinek élete több évtizeden keresztül meghatározóan a szerb egyházhoz köt�dött, 
hiszen azonos jurisdikció (egyházigazgatás) alá tartoztak vele. A fent említett tanulmányhoz képest az általunk felállított rendszer 
az egyedi tömegformák megjelenését jobban hangsúlyozza, a periódusok határait máshol húzza meg a vizsgált emlékanyag 
alapján. 
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10. A magyarországi szerb ortodox templomok tipológiai összegzése – rajztábla  
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II.2.2. Az 1690-es bevándorlás el�tti id�szak 
A sajkások és keresked�k diaszpórái a Magyar Királyság területén. Ráckeve.- egyedülálló 
korai szerb emlék 

 
 
Az els� szerb egyházi épületek megjelenése a XV. századra tehet�. Nagyon kevés utalás jelleg� 
adatunk van, azonban egy nagyon jelent�s emlék maradt e korból. 
 
A Csepel-szigeti Ráckevén 1440-ben telepedtek le az al-dunai szerb Keve ("Kovin") mez�város 
lakói a török el�l menekülve. 1487-es dátummal találunk el�ször említést a tiszta kés�gótikus 
formákkal épült templomukról.33 A hajóhoz délr�l két további kápolnát építettek. [11] A 
keletebbre es�t az idetelepül� szerb szerzetesek önálló használatra emelték; a kés�gótikus 
kápolnába kelet fel�l egy reneszánsz keretezés� ajtón juthatunk be – mely a Mátyás-kori budai 
épít�m�vészet kisugárzásának példája. A nyugati kápolnát donációként emelte egy helyi 
keresked�család – Csányi Károly és Lux Géza a történeti adatok alapján 1517-re datálja.34 (A két 
kápolna közül ez a kés�bbi – így a mellette álló szerzetesi kápolna 1487-1517 között épülhetett.) 
A különálló torony alsó része a már említett kés�gótikus építési korszakból eredeztethet�, 1758-
ban fejezték be copf stílusban.  
 

 
11. Ráckeve (1487) 

 
Az épület teljes egészére jellemz� nyugati kés�gótikus formanyelv egyedülálló a szerb egyházi 
építészetben. Az ortodox rítus térigényeinek leképezése egy hosszhajós templomtérben sajátos 
ötvözetet eredményez a nyugati hatású gótikus architektúra valamint a bels� díszítés és 
berendezés bizánci stílusa között. [12] Ezen, hazánkban legkorábbi ortodox szakrális emléknél 
tehát a hagyományaiban er�s, területre jellemz� építési kultúrkör jegyeinek közvetlen átvételér�l 
van szó az építtet� szerb közösség részér�l. [13] 

                                                 
33 A ráckevei, ma szerb ortodox templomként m�köd� gótikus szakrális épületr�l több neves kutató is publikált. Jelen 
tanulmányunknak nem célja az épület és település történetér�l és építészeti eredeztetésér�l megjelent megállapításokról állást 
foglalni, vagy vitatni azokat. Azon kérdésfelvetés, hogy a mai templomot a szerbek építették-e, vagy az egy átvett, korai 
monostortemplom, melyet a krónikák által említett Szt. Ábrahám monostorral azonosítanak, nem nyert hitelt érdeml�en 
bizonyítást. Azonban a történeti adatok felsorakoztatásával mi azt a álláspontot fogadjuk el, hogy a templomot a szerbek 
építették. Az emlékkel foglalkozóan a XIX. század közepét�l több monografikus igény� leírás is készül: Ludaics Miklós, Rés� 
Ensel, Rómer Flóris, Arányi Lajos és Borsodi Bevilaqua is adatokat, rajzokat közöl. Legrészletesebb leírást ad Henszlmann Imre; 
in: HENSZLMANN Imre 1865. pp. 289-296. 
34 Csányi Károly és Lux Géza is Henszlmann Imre korábbi cikkére hivatkozva tesz megállapításokat az építési adatokat illet�en; 
in: A m. kir. József Nádor M�egyetem Középkori tanszékének közleményei. Építészhallgatóink középkori építészeti felvételei. 
Ráckeve. Görög kel. szerb templom. Különlenyomat a Technika 1939. évi 6. számából. Illetve az eredeti m�: CSÁNYI Károly – 
LUX Géza 1939. pp.199-204., 232-235. 
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12. Ráckeve (1487) bels� 

 
Mivel több építési emlékünk nem maradt fenn ebb�l a korszakból, ezért történeti kutatásokra és 
leírásokra hagyatkozva tennénk egy rövid összefoglalást. Felvezetésünkben már említettük, hogy 
a bevándorlások folyamatosak voltak már a XV. század kezdetét�l. Ezen els� templomok 
nagyon egyszer� paticsfalú, fa szerkezet� nyeregtet�s épületek lehettek. Magasabb színvonalú 
építkezést csak a kolostoregyházak képviselhettek, melyekb�l a korszakban három továbbit 
ismerünk: a hódosbodrogi, szentgyörgyi és meszicsi görögkeleti monostorokat. A szentgyörgyi 
templom, hasonlóan a ráckeveihez, a „Hunyadiak korának stílusában” épült.35 
 

 
 

13. Ráckeve (1487) rajztábla (in: CSÁNYI Károly – LUX Géza 1939) 

                                                 
35 A monostorokról érdemi leírást, összegz� tanulmányt közöl SZENTKLÁRAY Jen� 1908. 
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II.2.2. Az 1690-es bevándorlás utáni els� évtizedek korai építkezései 
1690-ben Csarnojevity Arzén pátriárka vezetésével több 10.000 f�s népcsoport menekült az 
akkor már felszabadított magyarországi területekre. Az I. Lipót privilégumainak megfelel�en 
különálló, ideiglenes státuszukban rövid itt tartózkodásra berendezked� szerbek egyszer� 
szakrális épületeket emeltek vallási életük folyamatossága számára. 

 
Az 1690 utáni els� templomokról nagyon kevés értékelhet� adatunk maradt fenn. Az utazók 
beszámolóiban (pl. Evlia Cselebi) ritkán megemlítik a szerb templomot, általában a rácok lakta 
városrész hangsúlyos elemeként, azonban részletes leírást ezen ismertetések nem tartalmaznak. 
A korszakkal kapcsolatban ugyancsak fontos dokumentumként kezelhet� városábrázolásokon 
mindig feltüntetik a szerb (rác, razen, rätzen raitzen, stb.) templomot és városrészt, de ismerve 
ezen metszetek készítésének módját, pontos épületleírásokra nem hagyatkozhatunk általuk.36 
[14] 
 

  
14. Metszetábrázolás Esztergomról és Budáról 

 
Legbiztosabb adatként talán az egyházközségi pecsétek szolgálnak, melyek valószín�leg a valós 
épület nagyjából arányos rajzát adhatják számunkra. A legismertebb ezek közül a pesti szerb 
egyházközség pecsétnyomója [15], mely az 1695-98 között épült templomot mutatja 
vázlatosan.37 Az ábrázolás feltételezéseink szerint észak-nyugat fel�l készült. (Egy esetleges 
oromzatos megoldású egyenes szentélyzáródás nem jellemz� a korszakra). Egyhajós, nyeregtet�s 
épületet ábrázoltak a pecsétnyomón. A kiforgatott vetületi ábrázolás alapján a nyugati, 
oromzatos homlokzaton két félköríves és egy kör alakú nyílás található, míg északi falán további 
három, az el�z� párral azonos méret� ablak helyezkedik el. (Feltételezhet�en ugyancsak három 
ablak volt a déli hosszhomlokzaton is.) A nyugati homlokzat körablaka a fedélszék terébe 
nyílhatott – az épület méreténél fogva jellemz�en síkmennyezetes lehetett. Az oltár 
tömegalakításáról nem kapunk információt, de a korszakban jellemz�en úgy a félköríves mint a 
poligonális apsziszáródás elképzelhet�. A tet�gerincet a nyugati oromzatos végénél nagyméret�, 
az ortodoxiára utaló kett�s kereszt díszíti, az apszis gerinccsúcsánál kisebb kereszt. 
 

                                                 
36 Sok esetben maga a rézmetszet készít�je nem is járt a helyszínen, csak a kiküldött rajzoló vázlata, vagy szöveges 
városismertetése alapján alkotta meg a metszetet. 
37 A pecsét rajzát hozza VUJICSICS D. Sztoján 1961. p.5. 
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15. Pesti szerb egyházközség pecsétje, XVII. század vége (in: VUJICSICS D. Sztoján 1961) 

 
A rajzon még felfedezhetünk egy tornyot is. Azt, hogy ez esetleg egy lovagtorony, vagy egy 
középteret koronázó, négyezeti torony lenne, nem látjuk indokoltnak az építési kultúrkörnyezetet 
ismerve.38 Itt valószín�leg az épület mögött elhelyezked�, egyszer� fa szerkezetes 
harangtoronyról lehet szó, melyet az épület déli homlokzata elé helyeztek, attól különállóan. 
 
Hasonló elrendezést találunk a komáromi templomról [16] készített ábrázoláson,39 melyet 
Davidov a második templommal azonosít, a kutatások szerint 1665-ban építettel.40 Az Orfelin 
Zaharije által festett Mária bevezetése a templomba ikon kartusában található rajz nyeregtet�vel 
fedett templomot mutat, melynek déli odalán egy nagyobb kapu és három félköríves ablak, 
nyugati oldalán kisebb kapu, felette két kisebb, hasonló ablaknyílás látszik. A nyugati 
homlokzati síktól keletebbre, a templomtömeg északi falához rendezve, azonban tömegben attól 
különállóan egy magas, barokkos sisakvégz�dés� torony áll. 
 

 
16. A komáromi templom ábrázolása egy metszeten, 1761 (in: DAVIDOV, Dinko 1990) 

 
A templomhajótól különálló torony alkalmazásának tényére e fenti, teljességgel hitelesnek nem 
tekinthet� ábrázolásokon túl írásos adatok is rendelkezésünkre állnak. Eger rác templománál 
1752-ben a hív�k panasszal élnek a Helytartótanácsnál, hogy Barkóczy katolikus püspök nem ad 
engedélyt a régi helyett épített, már befejezés el�tt álló torony befedésére. A régi harangláb fából 

                                                 
38 Középtornyos kiemelést, balkáni mintákra visszavezethet�en csak Grábóc monostori templománál találunk – lásd kés�bb. 
39 Az ábrázolást közli: DAVIDOV, Dinko 1990. p.116. 
40 u.o. 
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volt, s az újabbnak k�fal lehetett az alapja az engedély szerint, azonban azt is faszerkezet�ként 
kellett befejezni. Tehát a különálló torony alkalmazása szokásos volt ezid�tájt.41 
 
A szerény külsej� épületek h� példái lehetnek azon egyszer�, ideiglenes jelleggel épített kis 
templomoknak, melyeket a szerbek csak néhány éves maradást feltételezve építettek az ország 
területén diaszpóráikban. Sok esetben a torony sem készült el. Méretüknél fogva ezen egyszer� 
épületek bels� tere valószín�leg csak síkmennyezettel volt fedve. A kis imaházak szükségleti 
jelleggel épültek, a gyülekezet befogadását szolgálták a liturgia alatt, díszítésük a funkció 
tervezett rövidsége miatt nem lehetett magas színvonalú.  

                                                 
41 Egy különálló haranglábat már csak archív fotók alapján sikerült dokumentálni: az 1949-ben elbontott hidasi templom mellett 
állt fa harangtorony. Az épület bemutatását lásd a Függelék.3.7. fejezetben. 
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II.2.3. A XVIII-XIX. század folyamán kialakuló templomtípus 
A szerbek a XVIII. század els� évtizedei alatt kereskedelemben való jártasságuk által 
beépültek a gazdasági életbe. A balkáni politikai helyzet állandósulásával nem nyílt 
lehet�ségük a szül�földre való visszatérésre. A megnövekedett gazdasági er�vel rendelkez� 
közösségek már id�tálló anyagból láttak neki nagyobb méret� falusi és városi templomaik 
építésének. Bizánci és nyugati szakrális építészeti elemek ötvöz�désének kérdése. 

 
 
A XVII-XVIII. század fordulóján épült els�, ideiglenesen fából illetve vályogból épített 
templomokat kin�tték a közösségek. Néhány évtized alatt a megtelepedés állandósult, a szerbek 
jártasságuk alapján beépültek a gazdasági életbe. A politikai helyzet nem kedvezett, s nem is 
kecsegtetett a visszatelepülés lehet�ségével, így a szül�földjükr�l elmenekült szerbeknek 
hosszabb id�re kellett berendezkedniük választott új hazájukban. A gazdasági és politikai életbe 
való bekapcsolódásuk egyes családok anyagi helyzetét is javította; a hagyományokhoz és 
egyházukhoz h�en ragaszkodó szerbek gazdag donátorokként járultak hozzá a megújuló 
építkezésekhez. A császári privilégiumok lehet�vé tették számukra, hogy már id�tálló anyagból 
építkezhessenek: a gazdagabb településeken az els� templomokat gyorsan felváltotta a 
k�templom, s az egyházi élet is nagyméret� monostorral és a szentendrei egyházközponttal 
gazdagodott.42 
 

 
17. Grábóc (1741) 

 
A történeti Magyarország területén több ortodox monostor is állt. Magyarország nyugati 
kereszténységhez való csatlakozásával az els� királyaink és feleségeik által alapított ortodox 
szerzetesi közösségek id�vel megsz�ntek. A mi vizsgálataink szempontjából fontos, ma álló 
szerb ortodox monostor csak egy van. [17] A Tolna megyei Grábócra 1585-ben érkeztek Pájszije 
("Pajszije") igumen vezetésével szerzetesek a dalmáciai Drágovics ("Dragovics") kolostorból.43 
1587-re építették fel els� templomukat k�b�l. A pety-i patriarchátushoz tartozó monostor a török 
uralom alatt álló Magyarországon jelent�s szerepet töltött be a baranyai és dél-dunántúli 
szerbség életében. A többször lerombolt majd újjáépített monostortemplom helyén44 1736-ban 
kezdték el építeni a szerzetesi templomot; 1741 végén készült el teljesen.45 A kés�bizánci építési 

                                                 
42 Szentendre egyházközponttá válását lásd: Függelék.1.35. 
43 A grábóci templomról részletes monográfiai adatokkal szolgál: SZILÁGYI Mihály 1999. 
44 Több ásatás és kutatás is folyt, tisztázandó a korai templom helyét. Ger� Gy�z� és Somogyi Árpád 1956-os ásatásaik 
alkalmával a mintegy száz méterre észak-nyugati irányban lev� romterületben vélték ezt megtalálni - bizonyítékként kezelték 
erre a falazás Ger� Gy�z� szerinti "török technikáját". In: SOMOGYI Árpád 1960. pp. 76-78. 
Ezt nem feltétlenül cáfolandó, egy kés�bbi ásatás - mely során felbontották a mai templom padozatát - megállapította, hogy egy 
korábbi építési periódusban a jelenleginél kisebb templom állt ugyanazon a helyen; in: DAVIDOV, Dinko 1990. p.305. 
45 Dinko Davidov kutatásaiban hivatkozik Mákszim ("Makszim") igumen 1736. február 1-én kelt levelére, melyben csak az 
akkor álló templom felújítására kértek engedélyt és segítséget. Azonban ugyanazon év májusban már új templom építéséhez 
kezdtek. A liturgikusan még funkcionáló, korábbi templom köré kezdték el építeni az újat, mintegy állványzatként használva a 
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kultúrkör ezen fennmaradt emléke közvetíti számunkra a szerb építési hagyományok jellemz�, 
él� formavilágát. E stílusban hasonló jelleg� szerzetesi kolostorokat emeltek - több évszázadon 
át konzervatívan ragaszkodva a megoldásokhoz - a megszállt szerb területeken. [18] Eképp a 
grábóci monostori együttes templomán is a magyar területekt�l teljesen idegen centrális térforma 
uralkodik a küls� tömegben. 
 

 
18. Pusztinja (YU) 

 
A monostortemplom követi a hagyományosan balkáni szerb mintát. A moravai iskola XIV. 
század utolsó harmadában épült templomainál már általánosnak mondható a középtornyos 
megoldás.46 Ravanica és Resava többkupolás teréhez képest Ljubostinja és Lazarica [19] 
templom-bels�i már longitudinálisan irányítottak, azonban a középtér kupolás kiemelése és a 
mellékszárak kereszttengelye központosságot visz a térérzetbe. A hosszanti elrendezést a nyugati 
nartextér er�síti, mely felett Lazarica esetében még egy torony is magasodik. A tengelyes 
elrendezést csak hangsúlyozza, amikor a nyugati torony már nem a nartex fölé kerül, hanem mint 
exonartex, még tovább b�víti a teret nyugati irányba. Vitovnica alaprajza és metszete jól 
érzékelteti a központos f�tér ellensúlyozását a nyugati toronnyal.47 
 

    
19. A moravai iskola: Resava, Ljubostinja, Lazarica és Vitovnica – rajztábla (in: RISZTITY Vladiszlav 1996) 

 
Grábócnál a középkupolás tér hangsúlyos kiemelést kap. Azonban itt a keresztszárak már nem 
oly karakteresek mint a moravai példáknál. [20] A hevederívekkel képzett mellékterek csak kis 
mélységben b�vítik harántirányban a f�teret a longitudinális irányhoz képest. Azonban 
épülettömegben jól érvényesül a kupola központi szerepe. A nyugaton elhelyezked� karcsú, 

                                                                                                                                                             
meglev�t. 1738-ban a munkák annyira el�rehaladtak, hogy �sszel a régi templomot elbontották, s az új, monumentális méret� 
templomot 1741-ben befejezték. u.o. 
46 Az iskola építészeti jegyeit ismerteti és részletesen elemzi RISZTITY, Vladislav 1996.  
47 A rajzokat közli i.m. p.236-246. 
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homlokzatközépi torony csak magasságával tudja ellensúlyozni a markáns, négyzet alaprajzú 
kupolát. 
 

 
20. Grábóc (1741) rajztábla 

 
Ráckeve monográfiailag nem tisztázott építtet�i közössége, Grábóc pedig monasztikus története 
miatt talán egyedi példának tekinthet� a magyarországi szerb ortodox templomépítészetben. A 
"Nagy Vándorlás" (1690) utáni fél évszázad építkezései azonban már általános építészeti 
rendszer megjelenését mutatták a magyar építési hagyományoknak megfelel�en. Majd Vaszilij 
Dimitrijevity budai püspök szorgalmazásának köszönhet�en meginduló nagyarányú 
építkezésekkel megjelentek a szerb barokk templomok Magyarországon, melyek 
periodizációjában három jelent�sebb korszakot különböztethetünk meg. 
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II.2.3.1. Az építészeti hagyomány 
Az els�, diadalív nélkül épült templomok. Poligonális és félköríves apsziszáródás a 
templomtömeg tagolása nélkül. 

 
 
Egy igen jelent�s emlékanyaggal rendelkez� korszakról van szó, mely értekezésünk f� tárgyát 
képez� fejl�dési sort el�készíti. A II.2.2. fejezetben ismertetett, 1690 utáni els� évtizedekben 
épült egyszer� templomokhoz képest itt méretrendbeli és min�ségbeli különbségekr�l van szó, 
azonban jellemz�en az ott meghatározott építészeti formákkal találkozunk. A nyeregtet�s, 
oromzatos, tehát mindenféleképpen torony nélkül képzett nyugati homlokzatos templomtömegek 
ekkor már méretükben igen megnövekedtek. 
 
A magyarországi szerb ortodox templomok mintegy negyedét kitev� emlékcsoport közös 
jellemz�je a fentieken túl az, hogy az oltártér tömege nem jelenik meg önállóan az 
épülettömegben. [24-25] A hajó szélességének folytatásaként az oltártér azonos támív-közzel 
indul, poligonális vagy félköríves zárást képezve a épület keleti végén. A diadalív elmaradása azt 
eredményezi, hogy az oltártér a bels�ben mintegy a tér legkeletibb mez�-egysége csak, azonban 
keretezést, hangsúlyozást építészetileg nem kap. Boltmez�s tagolás esetében bár a legkeletibb 
heveder az oltártér határához kerül, mégis ez csak funkcionális alapvetés, hiszen a poligonális 
vagy félköríves apszis beérkezésénél helyezhet� el az els�. 
 

 
21. Szentendre, Preobrazsenska templom (1746) 

 
Példáit e formának több szentendrei templomnál és néhány Buda környéki templomnál vélhetjük 
felfedezni. Szentendre Izbég, Opovacska és Preobrazsenska [21] temploma poligonális apszissal 
képzett, míg a Pozsarevacska félkörívessel. A Buda vonzáskörzetébe tartozó Pomáz, Csobánka 
[22] és Százhalombatta temploma ugyancsak ide tartozik. E templomok építési ideje a sz�ken 
vett 1740-es évekre korlátozódik. A messzebb lév� Székesfehérvár és Gy�r nem csak földrajzi 
távolságban kib�vítése ezen emlékkörnek, hanem XVIII. század utolsó harmadába es� építési 
dátumuk alapján annak periódusbeli határát is adják. 
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22. Csobánka (1746) 

 
A templomokhoz a torony kés�bbi hozzáépítését az alaprajzi elemzések alapján 
egyértelm�síthetjük. Néhány esetben pedig még egyszer�bb az additivitás érzékelése: a 
szentendrei Pozsarevacska templom déli és északi homlokzatának nyugati axisa síkképzésében is 
különbözik a t�le keletre es� homlokzattagolásoktól. [23] 
 

 
23. Szentendre, Pozsarevacska templom (1763) rajztábla 

 
Ezen jelent�s emlékanyag-el�kép után azonban nem egy továbbvezethet� fejl�dési sor 
következik a periodizációban. A barokk típustervek megjelenésével egy új, árnyaltabb fejl�dés 
megy végbe az 1750-es évekt�l épül� szerb ortodox templomoknál, melyet három f� szakaszra 
oszthatunk.  
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24. Az els�, diadalív nélkül épült templomok: poligonális apszissal – rajztábla 
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25. Az els�, diadalív nélkül épült templomok: félköríves apszissal – rajztábla 
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II.2.3.2. Az els�, korai típus 
A korai típus alkalmazkodik a F. A. Pilgram nevével jelzett kamarai típustervekhez. 

 
 
Az els� id�szak a XVIII. század közepéig tart. A török alól felszabadult területek 
újratelepítésének segítésére az Udvar nem csak telepítési akciókat kezdeményez, hanem 
templom-típusterveket is kiad. Mint felvezetésünkben említettük, a bécsi udvar irányítása alá 
tartozó szerbek a Franz Anton Pilgram nevével jelzett kamarai típustervekb�l [26] indulnak ki 
szakrális épületeik kialakításában.48 
 

 
26. Kamarai típusterv (1771) rajztábla (in: CS. DOBROVITS Dorottya 1983) 

 
Több sorozat is fennmaradt e templom-típusokból, melyek megközelít�leg hasonló méret�, 
azonban építészeti formálásukban „változatos” lehet�ségeket kínáltak,49 s ugyanakkor a 
mérethez viszonyítva becsléseket is tartalmaztak az adott terv megvalósításának anyag és 
munkaigényér�l. A fentebb említett Kolonics féle „ajánlások” ismeretében egyértelm�, hogy a 
szerbek a kamarai típustervek ismeretében, ahhoz hasonló épületekkel jelentkezhettek építési 
engedélyért a vármegyénél és az Udvarnál. 
 
Illocska temploma 1808-ban épült, azonban jól példázza ezen templomok kialakítását. Azért 
vehetjük bemutatásunk tárgyává e kis templomot, mert általánosnak mondhatjuk, hogy a falusi, 
szerényebb anyagi háttérrel rendelkez� építkezések esetében nem a legrangosabb építészeti 
módszereket felvonultató megoldásokat alkalmazták. Így több mint fél évszázad távlatában is 
még az els� építési szakasz jegyeit találjuk meg e templomnál.50 [27] 
 

                                                 
48 A korszak épít�mesteri gyakorlatáról részletes bemutatást ad, és a kamarai templomtervsorozatokat közli: CS. DOBROVITS 
Dorottya 1983.  
49 Az I. számú tervsorozat a korszak haladó szemlélet�, ellipszis szerkesztés� centrális tervváltozatát mutatja, a II. számú terv 
négyzetes hajóval és élszedett négyzet oltártérrel képzett tradicionálisabb megoldás, míg a III. számú terv hosszanti, nyújtott 
egyhajós tere hangsúlyos homlokzati középtoronnyal van felvezetve. 
50 Egyes kutatások a fal díszít� festéseinek stílusvizsgálata alapján valószín�sítik, hogy azok két periódusban készültek: a fa 
tekn�boltozat az épület elkészültekor, a falfelületeket a torony építésekor lettek befestve. Mivel a torony építését a XVIII-XIX 
század fordulójára datálják, arra következtetnek, hogy a templom építésének ideje a XVIII. század els� felére tehet�. (Bár ez 
tipológiánk rendszerének is megfelel�bb datálás, azonban forrásadatok alapján jelen pillanatban csak az 1808-as építési dátumra 
hivatkozhatunk.) A kutatásokról lásd: DURANCI Bela – RUDINSKI Antun 1987. pp. 322-355. 
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27. Illocska (1808) 

 
Ezen periódusnak megfelel�en épült templomok általában egyhajós teremtemplomok, a keleti 
végükön félköríves apsziszáródással. A bels� teret osztó ikonosztáz, mely egyben az oltárteret is 
jelöli, a küls� tömegugrásnál, az apszidiális átmenetnek megfelel�en helyezkedik el. [28] 
 

 
28. Illocska (1808) rajztábla 

 
Tornyuk ezen szakrális épületeknek még nem volt.51 Itt is jól elkülöníthet� ez - nem csak 
alaprajzilag látszik annak kés�bbi hozzáépítése, hanem a falazás technikájában is: míg a 
templomtestet faragott k� és kiegyenlít� téglarétegek vegyesfalazata alkotja, addig a toronytestet 
már teljes egészében téglából falazták.52 
 

                                                 
51 1781-ig a nem katolikus vallásfelekezet�eknek tilos volt tornyot állítani. Bár az Udvar elismerte ezen vallásokat, azt nem 
akarta, hogy a közösségek nagyságát, rangját "jelöl�" magas építmények mindenki számára látható, er�teljes tanubizonyságot 
szolgáltassanak létükr�l. E gondolkodásmód végét hozza az 1781-ben megalkotott Türelmi Rendelet. 
52 Anton Rudinski a templom dokumentálásáról és felújításáról szóló bemutatásban az épületszerkezetek leírásánál 
megállapításként közli a falazási módok különböz�ségét. Az épület felvételezésén 1984. szeptember 15-21. között az Országos 
M�emléki Felügyel�ség részér�l Kerner Gábor és Dr. Tihanyi Csaba, a szabadkai Községi M�emlékvédelmi Intézet részér�l 
Anton Rudinski és Augustin Juriga vett részt. A helyszíni épületfelmérésb�l és fotódokumentációból készült helyreállítási tervet 
Anton Rudinki állította össze 1985. decemberében; in: RUDINSKI Anton: Illocskai pravoszláv templom - restaurálási tervvázlat. 
1985. december. Kézirat. Kerner Gábor közlése nyomán. 
Az általunk végzett els� helyszíni szemle (1993) alkalmával már elkészült a helyreállítás új vakolata, takarva az anyagváltásokat. 
S 1999. szeptemberében, második ott jártunkkor is jó állapotban védte a falakat - ekként e megállapítást csak közöljük. Alaprajzi 
elemzéseink alátámasztják azt. 
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A kés�bbi építést az építészeti tagozatok gazdagodása is mutatja. Valamint az, hogy a 
templomtömeg f�párkánya nem fordul át a toronyra; s a harangtorony övpárkánya a 
templomhajó oromzatának csatlakozásánál lett meghúzva.  
 
Ezeknek megfelel�en felállíthatjuk a korai építési szakaszban épült templomok jellemz�it: az 
egyenes oldalfalakkal határolt templomteret az ikonosztáz vonalában történ� ugrással félköríves 
oltárapszis egészítette ki; s az épülettömeghez szervetlenül kapcsolódva, kés�bb épült hozzá a 
torony. [31] 
 

 
29. Dunaújváros (1786) 

 
Az els�, korai típus id�beli elterjedése igen széles. Els� megjelenését az 1750-es évekre tehetjük 
(Budakalász, Komárom), azonban kiteljesedése az 1780-as évekre (Dunaföldvár, Dunaújváros 
[29]) és a XVIII-XIX. század fordulójára (Borjád, Sárok) tehet�. Legkés�bbi példája 1911-b�l 
Erd�smecske. [30] 
 

 
30. Erd�smecske (1911) 
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31. Az els�, korai típus – rajztábla 
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II.2.3.3. A második, átmeneti típus  
Az átmeneti típusba tartozó épületek a bizánci liturgia szerinti térigényekhez alkalmazkodva 
egy sajátos fejl�dési menet emlékei. 

 
 
A mohácsi templomnál az átmenti korszak stílusjegyeit figyelhetjük meg. [32] Az 1752-ben 
épült templom alapfalainak lerakásakor már gondoltak a kés�bb építend� torony diszpozíciójára: 
azt szervesen bevonták az alaprajzba. Bár a torony csak kés�bb, a XVIII. század utolsó 
harmadában épült meg, mégis egységesebb képet mutat a templomtömegben a hajóhoz már nem 
additíve illesztett torony.  
 

 
32. Mohács (1751) 

 
Az imént taglalt liturgikus követelményeknek való megfeleltetés itt egy új, párhuzamos 
folyamatot indított el. A templomtérben az ikonosztáz el�tt húzódó szoleán, a papok 
mozgásterén helyezkednek el az énekesek padjai.53 A térbe beálló pevnicák az el�bb vázolt 
alaprajzi rendszerben térsz�kületet okoznak. Ezt feloldandó, ezen épületeknél a naosz ikonosztáz 
el�tti részén falfülkét, térb�vületet alakítottak ki. Ami a bels�ben már jelent�s, harántirányú 
dongafedéssel képzett teret eredményezett, az a küls�ben még nem jelentkezett er�teljes 
tömegként: csak lizénákkal határolt, többszörös golyvázással formált, hangsúlytalan elem. 
 
Az énekesi részek térbeli hangsúlyozása egy az építészettörténeti fejl�déssel párhuzamos 
folyamat lenyomataként is értelmezhet�. A XVIII. század els� felének végét�l a pevnicák 
fokozatosan az ikonosztázhoz igazodva színpadi díszletre emlékeztet� módon félkörösen zárják 
a szolea terét. A épületbels� festészeti díszítése szemszögéb�l vizsgálva azt tapasztalhatjuk, hogy 
a pulpitusokon megfestett ikonok összefügg� tematikai egységgé fejl�dnek az ikonosztáz 
ábrázolási rendszerével. Ezeket az építészeti mogoldásokban és a templombels� vizuális 
térszervezésében megjelen� változásokat a többszólamú orosz és ukrán minták alapján fejl�d� 
szerb barokk egyházi zene térhódítása indokolta.54 
 

                                                 
53 Az ortodox, bizánci liturgiában, ahol tilos a hangszeres zenei kíséret, nagy jelent�sége van az éneknek. A cselekményeket 
folyamatosan kísér�, a liturgiavégz� pappal sokszor válaszoló éneklésmód megkívánja a közvetlen kapcsolatot az oltártérrel. 
Mivel az oltártérben csak a felszentelt papok és segédeik tartózkodnak, s az énekkar világi személyekb�l áll, ezért az ikonosztáz 
el�tt, már a templomhajóban helyezik el az egymással szembefordított, a szolea északi és déli részén felállított énekesi padokat. E 
nagyobb bútordarabok állószékb�l és olvasóállványból állnak. 
54 A festészeti és egyházzenei fejl�dési párhuzamokra Vukovity Koszta m�vészettörténész mutatott rá. 
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Mohács szerb temploma a fejl�dési vázlat átmeneti periódusának meghatározásaként tekinthet� 
egyedi esetnek is, hiszen a liturgikus térigények építészeti megfeleltetésének ilyen árnyalt, 
jelzésérték� formálása csak e templomnál ennyire konzekvens. Az 1752-ben épült templom 
mégis fordulópontot jelent a fejl�désben. Az imént felvezetett párhuzamos folyamatok igazolják 
ezen dátum jelent�ségét és magának a periódusnak önálló meghatározását. 

 
33. Battonya (1778) 

 
Az énekesi terek templombels�ben hangsúlyos formálásának és küls�ben visszafogott 
kialakításának példáját még az 1778-ban épült battonyai [33] és 1781-ben épült majsi templom 
[34] példáján tudnánk felmutatni, azonban e két további templom építészeti értékelése jóval 
összetettebb és bonyolultabb, mint Mohács esete. [35] 
 

 
34. Majs (1781) 

 
Összefoglalásként tehát megállapíthatjuk, hogy az átmeneti periódusban már szervesebben 
kapcsolódott a toronytest a templomhajóhoz. A keleti oltárapszis térbeli tömegvisszaugrásánál az 
északi és déli homlokzaton az énekesi terek (pevnicák) önálló tömegelemként való megjelenése 
indult el. 
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35. A második, átmeneti periódus – rajztábla 
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36. Magyarbóly (1813-14) – rajztábla M=1:250 
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II.2.3.4. A harmadik, általános típus 
A XVIII. század végére, a XIX. század elejére már általánosnak mondható, az el�z� fejl�dési 
sorból következ� alaprajzi-, tér- és tömegtípus jött létre. 

 
 
Magyarbóly 1813-14-ben55 épített temploma már a harmadik építési periódust jelöli. [36] Az 
alaprajzon is jól követhet�en a toronytest az együttes tervezésb�l adódóan szerves része az 
épületnek, annak tömegében is arányosan illeszkedik a vele egy id�ben épül� hajóhoz. [37-38] A 
pevnicák liturgikus igényekb�l levezetett téralakítása már jelent�sebb mérték�, s önálló 
tömegelemként, karakteresen jelentkeznek a homlokzaton. Az oltárapszis ekkor már a jelentkez� 
klasszicizmus formaszigorító gondolkodásmódjának jegyében általában poligonális: a nyolcszög 
öt oldalával záródik. 
 

            
      37. Magyarbóly (1813-14)  38. Magyarbóly (1813-14) oltártömeg 
 
Az oltárapszis formai kialakítása természetesen nem általánosítható csak poligonális 
megoldásokkal. Bár általánosságban e típusban nagyrészt a nyolcszög öt oldalával záródik az 
oltártömeg, azonban leginkább a korai megjelenési id�szakban még a félköríves apsziszárás a 
jellemz�. [42] A típus legkorábbi emlékeként a szentendrei Saborna templomot hozhatjuk 1764-
b�l. [39] Itt a félköríves apszissal formailag megegyez�en a pevnicák terei is félkörívesek. 
Felületes építészeti vizsgálat esetén a megoldás a bizánci templomokra jellemz� 
„szentélyhármas”-nak vagy „hármas-oltártér”-nek is t�nhetne, de az alapos elemzés rögtön 
rávilágít a különbségre: az ikonosztáz csak a f�tengelyben elhelyezked� apszist rekeszti le, a két 
további, kereszttengelyt képz� apszis nem az oltártér része.56  
 
Hasonlóan kialakítású az 1792-re datálható szentendrei Tyiprovacska templom [40], mely a 
budai egyházmegye egyik legnagyobb, és mindenféleképpen legmonumentálisabb temploma.  

                                                 
55 A helyszíneléskor a toronyba felvezet�, els� szinti karzaton a padozatba beépítve talált téglákon 1813-as évszám téglajegye 
pontosítja az építési dátumot, továbbá több 1814-es évszámú téglát figyeltünk meg a templomhajó boltozatánál és a falkoronákon 
a tet�térben. 
56 A bizánci (és formailag hasonlóan a kopt) szentélyfejezet külön diakonokon, oltártér és prothézisz terekre tagolódik bels� tér- 
és küls� tömegformálásban, melyet a templomhajó hívek által használt tere fel�l egységesen zár le az ikonosztáz. A formai 
hasonlóságon túli, alapvet�en liturgikus térhasználatból adódó különbségekre itt nem térünk ki részletesen, hiszen értekezésünk 
célja nem ez. A liturgikus igényeknek megfelel� kialakítást lásd részletesen: GUZSIK Tamás 1988. 
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 39. Szentendre, Saborna templom (1764)  40. Szentendre, Tyiprovacska templom (1791-92) 

 
Somberek 1793-as templománál azonban a félköríves oltárapszis négyzetes kialakítású 
pevnicákhoz csatlakozik. E sajátos példán túl a poligonális kialakítás a jellemz� Sz�reg 1769-es 
templomától kezd�d�en. [41] Legkés�bbi megjelenései a típusnak Újszentiván 1853-ban 
valamint Medina 1856-ban [43] létrehozott temploma. 
 

 
41. Sz�reg (1769) 

 
Ezzel kialakult az a sajátosan szerb ortodox templomokra jellemz� alaprajzi és tömegbeli 
formálás, amit a következ�kben általánosan használtak. A típus elterjedt a XIX. század folyamán 
épül� szerb templomoknál és a hasonló liturgiával rendelkez� más ortodox közösségeknél: e 
minta szerint nagy számú román és görög alapítású templom jött létre az országban. S�t a 
templomtömegben jelentkez� északi és déli térb�vület a keresztházas formálásnak megfeleltetve 
a katolikus gyülekezetek építési formavilágához is közel került, s több historizáló falusi templom 
épült már eszerint. 
 
Megfigyeléseink alapján rögzíthetjük, hogy a harmadik, általános típus megjelenésének és 
elterjedésének id�szaka a magyarországi szerbség leggazdagabb építési id�szakát jelenti. Nem 
feltétlenül csak az utóbbi típushoz tartozó templomokat építettek, – mint láttuk az el�z�ekben –  
hanem mindhárom típus emlékköre b�vült ekkor. A vagyonilag meger�södött szerbség 
nagyméret� templomokat épített. Az 1760-as években Szentendrén, az 1770-es években 
Szegeden és Sz�regen, 1780-as években Egerben felépültek Magyarország legnagyobb szerb 
ortodox templomai. S mindenhol, az egyházközösség anyagi lehet�ségeihez viszonyítva nagy 
templomok jöttek létre ekkor. 
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42. A harmadik, általános típus – rajztábla 
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II.2.4. A historizáló tendenciák stílusirányzatainak hatása a magyarországi szerb 
ortodox templomok építészetére 

A magyarországi klasszicizmus, romantika és eklektika stílusjegyeinek megjelenése a szerb 
szakrális építészetben. A homlokzatképzés és a tömegformálás fel�li megközelítés. 

 
 
A XIX. század közepét�l jelentkez� folyamatok már csak néhány épület kialakításába játszottak 
szerepet. A f� építési korszak már lezárult, 1815-t�l már ritkábban jelentkezik igény új templom 
emelésére. Építésük indokát néhány esetben az 1848-as szabadságharcban történ� 
megsemmisülés (Deszk, Újszentiván), más esetben a település és vele együtt szerb lakosságának 
gazdasági fellendülése (Medina) adja. Azonban az ellenkez� tendenciák is szerepet játszanak: 
egyes esetekben éppen a szerb lakosságszám csökkenése indokolta a korábbi nagyméret� 
templom feladását és kisebb építését (Balassagyarmat, Magyarcsanád). 
 
A XIX. század elejére kialakult, egységes tér és tömegalakítás már csak hangsúlyaiban változik 
az emlékcsoportnál. Az alaprajzban jól követhet� lecsendesedés még alig érezhet� Medina 
templománál [43], ahol az énekesi terek még hangsúlyos tömegelemet képeznek a poligonális 
apszis mellett, azonban az épület tömegét vizsgálva már kisebb hangsúlyt érzünk, bár a hajóhoz 
képest jelent�sen sz�kebb diadalívb�l képzett poligonális apszis ennek igyekszik ellent játszani. 
[44] A nyugati homlokzat torony alatti tympanonos kiemelése a belépés-megközelítés el�térbe 
helyezését mutatja. (Az emlékre vonatkozó alaprajzot [42] hozza.) 
 

     
 43. Medina (1856)       44. Medina (1856) pevnicák tömege 

 
Újszentivánnak az 1849-es sz�regi csatában leégett templomát klasszicista stílusban építették 
újjá. Az er�teljes, pilaszteres homlokzattagolásban szinte már visszahúzódik, annak 
alárendel�dik a pevnicák kiemelése, s az oltártömeg a templomhajóval azonos szélességgel 
folytatódik keletre t�lük. [45] 
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45. Újszentiván (1853) 

 
Magyarcsanád templománál [46] a karakteres, Bibó által területi koncentráltságára tekintettel 
dél-alföldi stílusúnak nevezett falpillér-ívezetes homlokzatstruktúrába már szinte beleolvad az 
énekesi tér kiemelése, a homlokzategységesítés azonban Deszk templománál [47] a 
leger�teljesebb, a struktúrának szinte alárendelt. Ezen karakteres architektúrájú templomok talán 
utolsó hatásai az ortodox szakrális építészet fejl�désének, a pravoszláv építészetben létrehozott 
megoldások más felekezetnél való alkalmazásának: Bibó szerint a tárgyalt architektonikus 
megoldás a nagyváradi görögkeleti templomnál fordult el� els�ként, s onnan görögkeleti 
templomok közvetítésével indult útjára s jutott el a protestáns építkezésekhez.57 (Az 
emlékkörrr�l további elemzést közlünk: II.2.5.6. fejezetben. Az alaprajzi vonatkozásokat lásd: 
[76].) 
 

 
46. Magyarcsanád (1875) 

 
Erd�smecske [30] XIX. század végén épült, neoromán ívsoros párkánnyal képzett homlokzatai 
és egyszer�, félköríves apszissal záródó, tipológiánk szerint az els� típushoz sorolható 
teremtemplom tömege már inkább a szerény anyagi lehet�ségeket tükrözi, valamelyest a kor 
stílusnyelvezetére utalva.  

                                                 
57 BIBÓ István 1974. pp.510-511. 
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47. Deszk (1859) 

 
A XX. században két templom épült. Hercegszántó nagyméret� épületét 1900-ban emelték. A 
visszatérés a félköríves apszishoz, a pevnicák templomtömegbe való visszahúzása az eklektika 
stíluskonformizmusát mutatja. [48] 
 
A balassagyarmati kis templom, melyet a f� utcán álló nagyméret� városi templom elbontása 
után 1911-ban emeltek, a téglaszecesszió provinciális alkotása. [49] 
 

     
48. Hercegszántó (1900)     49. Balassagyarmat (1913) 
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II.2.5. Kérdésfelvetések 
 
 
Kutatásainkat a felvázolt periodizációs rendszer alapján folytatjuk több éve. A bibliográfiai 
feltárásokat célzott helyszíni épületdokumentálásokkal egészítjük ki. Az egyes emlékek 
m�emléki felmérésekor és fotódokumentációjának elkészítésekor olyan adatokra is leltünk, 
melyeket a szakirodalom nem említ. Az 1999-es év nyarán Csongrád megyében, majd 2000 
nyarán Baranya megyében felmért templomok dokumentációi a feldolgozás fázisaiban újabb 
adatokat tártak fel számunkra, melyek a periodizáció finomítására adnak lehet�séget, egyes 
megállapítások megalapozottságát támasztják alá, ugyanakkor kijelölik részkérdések további 
kutatásának fontosságát is. 
 
 
 
 

II.2.5.1. Kés�bizánci alaprajzi rendszer? 
 
 
A Duna-menti Dunaszekcs�re legnagyobb számban 1690-ben érkeztek szerbek. Csarnojevity 
Arzén pátriárka I. Lipóttól kapta a települést 1697-ben58, ahol berendezte rezidenciáját: tervei 
szerint innen irányította volna a nemzeti egyházf� a török megszállás alatt maradt területek 
egyházrészeit. A nagyvonalú tervekben monostoralapítás, gimnázium létesítése és önálló szerb 
nyomda felállítása is szerepelt. De a politikai viszonyok alakulásával az Udvar nem nézte jó 
szemmel az akkori határaihoz oly közeli, önállósodni akaró igazgatási rendszert, ezért az 
elképzeléseket nem hagyta jóvá. Csarnojevitynek 1702-ben el kellett hagynia Dunaszekcs�t.59 A 
település mai templomát [50] a kutatási adatok szerint 1759-ben kezdték el építeni.60 Az 
egyszer� hajótesthez 1795-ben építették hozzá a tornyot. [51] 
 

 
50. Dunaszekcs� (1760) 

 

                                                 
58 In: DAVIDOV, Dinko 1990. p.370. 
59 Ezután költözött fel véglegesen a pátriárka Szentendrére. Onnan irányította a püspökség egyházi szervezetének felállítását. 
Templomépítéseket szorgalmazott azokban a helységekben, ahol szerb népcsoportok telepedtek meg. Egyházi felszerelésekkel 
látta el az alakuló közösségeket. Egyházi feladatain túl a Magyarországon huzamosabb ideig berendezkedni kénytelen szerbek 
nemzetiségi jogainak kiharcolása végett többször tartózkodott Bécsben is. 
60 Dinko Davidov hivatkozik egy utazói feljegyzésre, mely szerint az építkezés 1759. szeptember 15-én kezd�dött; in: i.m. 
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A helyszíni felmérések alapján készített szerkesztések egy sajátos alaprajzi rendszert tártak fel 
számunkra. [53] A küls�ben egyszer�, lineáris oldalfalakkal épített, az oltárnál félköríves 
apszissal zárt templomtesthez jól elkülöníthet�en csatlakozik a toronytest. A fiókos 
dongaboltozattal fedett, nyomott arányú bels� tér az ikonosztáz el�tt kiszélesedik, nagy méret� 
falfülkét képezve az énekesi tereknek. A ikonosztáz vonala nem a küls�ben is jelentkez� 
ugrásnál van: a prothézisz és a diakonikon61 külön falfülkét kap az ikonosztáz mögött, s csak 
ezen térrész után következik az ugrás a félköríves apszisba való átmenetnél a templomtömegben. 
 

 
51. Dunaszekcs� (1760) torony 

 
Az alaprajz két lényegi elemét hangsúlyoznánk. A prothézisz és diakonikon ennyire hangsúlyos, 
szinte önálló térelemként való kezelése ritka a magyarországi emlékanyagban: valójában csak 
Grábócnál találkozhatunk hasonlóan hangsúlyos megfogalmazásával az oltártérben. Ez már 
közvetlenebb el�kép-rendszert, stílusbeli kapcsolatot sejtet a kés�középkori szerbiai szerzetesi 
építészettel. 
 
A másik, talán még lényegesebb kérdés a szoleát északon és délen b�vít� énekesi terek 
kialakítása. A templomhajó hívek számára kijelölt részéhez képest arányában igen hangsúlyos 
téregységr�l van szó.62 Az énekesi terek alaprajzi megoldása a fentebb vázolt periodizáció 
XVIII. század közepét jelöl�, átmeneti id�szakának felel meg, arányrendszerében azonban 
további figyelmet érdemel. 
 
Már említettük, hogy a pátriárka monostort akart építeni Dunaszekcs�n. S történeti adatok 
szerint e település a mohácsi-szekcs�i püspökség székhelyeként m�ködött, a baranyai területek 
egyházigazgatási központjaként; 1733-ban csatolták azt a budai püspökséghez. A település 
fontosságát kiemeli az 1721-es katolikus vizitáció, mely 200 görögkeleti hív�re két lelkészt és 
egy diakónust jegyez fel. Bár ezen adatok nem mutatnak jelent�sebb papi jelenlétet, azonban 
jogosan feltételezhetjük, hogy a pátriárkával nagyobb számú szerzetesség is érkezett 1690-ben, s 
az els� évtizedekben itt is tartózkodhattak. S a liturgia alatt kántor (énekesi) szerepet is vállaló 
szerzetesek számára természetesen nagyobb méret� kórustérre is szükség lehetett. Ezzel 
következésképpen magyarázatot találnánk a templomtér világi-egyházi "térrészeinek" 
egymáshoz viszonyított arányaira is. 

                                                 
61 A bizánci liturgiára jellemz� téregységek. A prothézisz el�készületi tér az oltártér északi oldalán, ahol a liturgia els� felét 
végzik, amikor a pap csendben el�készíti a szent adományokat a liturgiára. A diakonikon azon déli térrésze az oltártérnek, ahol 
az egyházi szerelvényeket és az egyházi ruhákat tárolják. 
62 A bels� térben a hívek tartózkodási része és a liturgikus cselekmények tereinek aránya megközelít�leg 1:1 arányú. Ennek 
indokoltsága mélyebb összefüggéseket sejtet. 
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Ezen feltételezések adatszer� bizonyítékokra nem támaszkodnak – a kérdéskör egyházi 
vonatkozásai mindenféleképpen további történeti kutatásokat igényelnek. S kérdésként vet�dik 
fel, hogy a jóval kés�bbre datált templomnál miért alkalmaztak volna ennyire hangsúlyozott 
térfelosztást. Ha feltételezzük az építési dátum pontosságát, akkor erre talán válasz lehet az 
ortodox emberek hagyományokhoz való ragaszkodása. Ebben az esetben a ma is álló 
templomban a korábbi, pátriárkai vagy püspöki székhelyként épített templom alaprajzi 
vonatkozásait vélhetjük megjelenni, természetesen valamennyire újrafogalmazva. Ezzel (is) 
magyarázható az az alaprajzi hasonlóság, mely párhuzamra szerbiai kolostortemplomok 
vizsgálatával hivatkozhatunk. 
 
A moravai iskola XIV. századi templomai a szerbiai kés�-bizánci kultúrkör közvetít�i, 
letéteményesei. A török hódoltság alatt a szerb m�vészet, így az építészet fejl�dése is lelassult, 
stagnált több évszázadon keresztül. A Magyarországra bevándorló szerb népcsoportok és 
egyházi vezet�k számára e közvetlen el�képek megtartása és újrafogalmazása a hagyományok 
tiszteletét jelenthette. Grábóc példáján már láttuk ennek kései építészeti megnyilvánulását, ahol 
teljesen h�en követve a kés�-bizánci térszervezést, középkupolás templom épült fel. 
 

 
52. A kései moravai iskola: Satornya – rajztábla (in: RISZTITY Vladiszlav 1996) 

 
Dunaszekcs�nél a hagyományokhoz való köt�dés a korai egyházközponti szerep miatt 
ugyancsak indokolt lehetett. Több, a moravai iskola stílusrendszerében épült templomot 
vizsgálva egy egyszer�södési folyamatot figyelhetünk meg e kés�-bizánci szakrális tereknél: a 
középkupola elveszti hangsúlyozó szerepét, az énekesi terek er�sen kiül� apszisai redukálódnak, 
mígnem teljesen beolvadnak a templomtestbe, s a templomtömeg határoló falainak linearitását 
már csak az apszis félköríves megoldása bontja meg. A nyugati torony tömegformáló szerep 
ennek megfelel�en er�södik. E kései, letisztuló építési id�szakot példázó Satornya63 temploma 
[52]  közvetlen alaprajzi hasonlóságot mutat arányrendszerében a dunaszekcs�i templommal. Az 
alaprajzi elemzések és vizsgálatok alapján nagy valószín�séggel állíthatjuk, hogy a ma is álló 
templom térképzésekor építészeti el�képként a kés�i moravai iskola akkori emlékeinek mintáját 
vették alapul az épít�k. 
                                                 
63 Satornya Szerbiában, Jaszenica térségben található, Kraguljevactól kb. 30 km-re északnyugati irányban. Építési dátumát 1425-
re teszik a kutatások. A korai moravai iskolát Ravanica (1376-1385) és Lazarica (1377/78-1380) templomával bemutató 
szakirodalmon túl a kés�bbi építési periódusról kevesebb kutatás folyt. Ezek hatását éppen Grábóc esetében korábban már 
ismertettük. Vitovnica (1389) esetében a küls� plasztikus tagolása már egyszer�södik. A küls� tömeg-arhitektúrában hasonlóan 
leegyszer�söd� kés�-bizánci alaprajzi rendszert mutatja Josanica (XIV. század utolsó évtizede) és Koporin (1402-1427) 
temploma is. Ezek elemzését, részletes bemutatását lásd a moravai iskola építészetét bemutató munkában: RISZTITY, Vladiszlav 
1996. 
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53. Dunaszekcs� (1760) rajztábla M=1:250 
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II.2.5.2. Az ikonosztáz helye 
 
 
Az általunk felmért Villány és Sárok temploma a definiált els� építési periódus emlékanyag-
specifikációjának további finomítását adhatja.64 [56-57] Az egyenes oldalfallal határolt, 
elliptikus ív� dongával fedett templomtér félköríves oltárapszissal záródik keleten. A hajó 
tömegének átmenete az oltárapszis ívébe Villánynál [54] csak kis ugrással és lizénás keretezéssel 
van kiemelve, Sároknál azonban jelent�sebb térbeli tagolás van [55]. Megközelítésünkben nem 
fontos az építészeti hangsúlyozás er�ssége, hanem a bels� és küls� formálás összhangja. Már 
több példánál felhívtuk a figyelmet az ikonosztáz bels� térben elfoglalt helyzete, és az oltártér 
küls�ben való megjelenésének viszonyára. A korábban épült villányi templomnál az ikonosztáz 
alaprajzi vonala nem feleltethet� meg a küls� homlokzati tagoltságnak, az apszisívbe való 
átmenetnek. Sárok esetében azonban a küls� karakteres tömegváltás az ikonosztáz bels� 
helyéhez van rendezve. 
 

       
54. Villány (1773) oltárképzés  55. Sárok (XVIII. sz. utolsó negyede) oltártömeg 

 
Úgy véljük, hogy a korábbi példáknál az apszis csak az oltártér egy részének volt formai 
megfelel�je, s a hajó tömegébe való átmenetet követ� szakasz a prothézisz és diakonikon 
elhelyezésére szolgált még, s csak ezután - a tömegváltástól nyugatabbra - zárta a bels� térben az 
ikonosztáz az oltárteret. Míg a kés�bbi megoldásoknál már általánosodik az oltártér és az azt 
lehatároló ikonosztáz egységének következetes tömegbeli elhatárolódása is az épület egészének 
alaprajzi és tömegformálási rendszerében. 
 
Ennek vonatkozásában az ikonosztáz elhelyezkedése jóval fontossabb kérdést hagsúlyoz. Az 
emlékkör további célzatos sz�kítés� vizsgálatával id�határát is kijelölhetjük e váltásnak. Az 
ikonosztáztól keletre es� bels� térrészt, az oltárt nem mindig jelölték a küls� tömegben 
elkülönül�en. A korai példáknál [24-25] inkább az oltártömegnek az egész templom tömegébe 
történ� bevonásával találkozunk; legyen szó poligonális apszisképzésr�l (Szentendre Opovacska 
vagy Preobrazsenska temploma) vagy félköríves megoldásról (Csobánka, Százhalombatta). Csak 
az 1750-es évek közepét�l válik általánossá az oltártér külön tömeggel való megjelenítése 
(Komárom 1754, Esztergom 1767) – párhuzamosan a pevnicák karakteres tömegelemként [42]  
való hangsúlyozásával (Sz�reg 1769). Természetesen továbbél�-kései példák vannak, mint 
Villány (1773) esetében is láttuk, de ide sorolhatnánk Székesfehérvárt (1771-1772) is. 
 
Hogy térszervezési szempontból mennyire kapcsolhatjuk a kérdést a templombels�ben 
megjelen� diadalívhez, az nem annyira egyértelm�, mint más felekezeteknél. Az oltártér 
(katolikusoknál a szentély) kiemelése az ortodoxiában enélkül is egyértelm�, hiszen az 
ikonosztáz fizikai határt emel a templomhajó és a liturgikus f�tér közé. Ezért ennek 
hangsúlyozása a kisebb fesztávot átível� diadalívvel nem indokolt építészeti megoldás. 
                                                 
64 Villány templomát 1773-ban, Sárokot a XIX. század elején építették. 
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56. Villány (1773) rajztábla M=1:250 
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57. Sárok (XVIII. sz. utolsó negyede) rajztábla M=1:250 
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II.2.5.3. Oltártér-hármasság 
 
 
Az el�z� kérdésfelvetések folytatásaként is értelmezhetnénk a klasszikusan bizánci, hármas 
oltárfej tér- és tömegformálási megjelenését egyedi esetekben. Elemzéseinkben rámutattunk, 
hogy a prothézisz-diakónikon-oltártér analógiája nem egyértelm� a posztbizánci építészetben. A 
három egység még térrészeket képez, azonban már összefogottan jelentkezik mind küls�ben és 
bels�ben. Mégis sajátos építészeti megoldásokra találunk egyes emlékek tervezési-térszervezési 
logikájában. [63] 
 

 
58. Budapest, tabáni templom (1751) 

 
A Mayerhofer Ádám tervezte budai szerb templomot [58] 1751-ben építették fel.65 Alaprajzában 
a Dunaszekcs�nél is felvetett sajátosság figyelhet� meg: a templomhajó oldalfalai az ikonosztáz 
határvonala után is folytatódnak keleti irányban, s itt csak egy további boltmez� után következik 
a nyomott ív� apszis. Diadalív sz�kíti a naosz terét az oltártér szélességére, ez a határ azonban 
nem jelentkezik a homlokzatokon. Az ikonosztáz mögött a teljes boltmez� északi és déli 
irányban fülkékkel b�vül: ez szolgál a prothézisz és diakónikon teréül. Az apszis e boltmez� 
támaszközére szerkesztett, nyomott ív. 
 

   
       59. Eger (1784-88)         60. Eger (1784-88) oltártömeg 

                                                 
65 A templom már nem áll. A tabáni székesegyház a II. világháborúban sérült meg Budapest ostromakor. Tet�szerkezete és 
tornya leégett, a boltozat és falszerkezet nem rongálódott meg számottev�en, mégis az épület elbontása mellett döntött a 
városvezetés: 1949-ben semmisült meg a templom. Alaprajzát és metszetét az eredeti tervek alapján ismerjük, valamint több 
korabeli fotó és rézmetszet mutatja számunkra bels� és leginkább küls� kialakítását. 
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Míg Budánál az el�készületi, oltár- és sekrestyetér egysége a templomtest tömegébe mintegy 
behúzódik – s ekkénnt az ikonosztáz vonala nem jelentkezik a küls�n –, addig Eger [59] 
esetében nem olvadnak egymásba a funkcionális zónák határai. A f�tengelyében leghosszabb 
magyarországi szerb templom funkcionális hármasa az oltártérben jól elkülönül, a prothézisz és 
diakonikon külön terecskét kapnak. Az 1784-88-ban épült templomnál ez a küls�ben is 
jelentkezik: a f�apszist negyedköríves átmenetek kapcsolják a hajóhoz. [60] Az átmenet még 
nem karakteresen, de már kijelöli a hármas egység külön tömegként formálásának szándékát. 
 

 
61. Hódmez�vásárhely (1786) 

 
Hódmez�vásárhely 1786-os szerb templománál [61] az ikonosztáz alaprajzi vonala 
meghatározza a tömegbeli váltás helyét is. A diadalíves sz�kítés után azonban az egyik 
legegyedibb oltárapszist láthatjuk: a prothézisz és diakónikon tér kijelölését párhuzamosan futó 
falak ablakos megnyitása adja, s csak ezek után található az épület keleti lezárását adó apszisív 
még egy visszametszéses támközsz�kítésre szerkesztve. [62] 
 

 
62. Hódmez�vásárhely (1786) oltártömeg 

 
A szakrális épületek legkiemeltebb egységének, a liturgia f� terének ilyen plasztikus formálása a 
bizánci templomok térszervezéseinek és tömegformálásainak provinciális megoldásai, melyek 
egyediségükkel a formagazdagítás és sajátos építészeti megközelítés egyéni megynilvánulásai. 
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63. Oltártér-hármasság – rajztábla 
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II.2.5.4. A több építési szakasz ismérvei 
 
 
Majs templomát 1781-ben építették. [66] A periodizációnk szerint második építési szakaszba 
sorolható épületnél az egységes oltárteret alaprajzilag nyújtott apszissal formálták meg. A szolea 
északi és déli részén elhelyezett énekesi padok önálló téregysége a homlokzaton is síkbeli 
váltással hangsúlyozott. [34] A torony kés�bb épült. Nem csak az alaprajzilag jól elkülöníthet� 
rendszere mutatja ezt, hanem az építészeti tagozatok vezetése is: a templomhajó f�párkánya a 
nyugati oromzatra is átvezet�dik, azonban ott nem találkozik a csatlakozó toronytest els� szinti 
övpárkányával, melynek tagozatrendbeli különböz�sége is a más id�pontban való építést 
igazolja. [64] 
 

 
64. Majs (1781) torony 

 
Az oltártér épülettömegének vizsgálata a kés�bbiekben tisztázandó kérdéseket fogalmazott meg 
bennünk. A falazat építési technikája két, jól elkülöníthet� stádiumot mutat: a tet�térben az 
oltártér boltozatának záradékmagasságával megegyez� szintt�l más falazási rendszerrel 
készültek a határoló szerkezetek, mintegy ráépítésszer�en. Jelenleg nincs olyan történeti adatunk, 
mely erre pontos utalást tenne. Jóval szembet�n�bb e váltás az oltártér nyugati határolásaként 
képzett diadalívnél: az egymásra épül� kiváltó íveknek még a sugara sem egyezik meg, s a 
kitölt� részek el�ször vegyes k�-tégla rendszer�ek, majd nagyméret� téglafalazásra váltanak. 
 
Ez azonban még egy másik kérdéskört is felvet: a templom boltozása nem ad egységes képet. A 
hosszmetszeten láthatóan más rendszerben került boltozásra az oltártér és a templomhajó. Ez 
nem egyedi eset: a templomok építésénél általános gyakorlat volt a XVII-XVIII. században, 
hogy amennyiben nem állt rendelkezésre megfelel� anyagi fedezet a teljes terv 
megvalósításához, akkor a nagyobb költségtételt jelent� boltozást kés�bbi megvalósításra 
ütemezték át. Ezáltal el�ször egyszer� sík mennyezetet kapott a templomhajó. Azonban még 
ilyen esetben is igyekeztek az oltárteret "szilárd" födémmel, téglaboltozattal fedni, 
hangsúlyozandó szakrális fontosságát.66 A templomhajó kés�bbi beboltozását az a megfigyelés is 

                                                 
66 Erre részleteiben jól lekövethet� példát találtunk 1999-es felmérési sorozatunk alkalmával. A Csongrád megyei (Szegedbe 
bevont) Sz�reg szerb templománál az oltárapszis felett egy alacsonyabb záradékú cikkelyes kupolát, a hajó felett pedig 
csehsüveg-boltozatsort találtunk. [67] Az eltér� térlefedési mód okait keresve a f�párkányt képz� térdfalnál a bels� felületen 
építészeti tagozatokat találtunk: a falkoronától mintegy 60 cm-re lejjebb félpálcából és negyedpálcából álló építészeti tagozás fut 
körbe több méteres hosszon jól követhet�en a templomhajó feletti részen; akként, hogy az énekesi terek tömegformálása után át 
is fordul észak-déli irányba az oltár diadalívéhez. Ez bizonyíthatja azon feltevésünket, hogy az 1785-ben felszentelt templomot 
el�ször csak az apszisnál boltozták be, s a hajóban sík famennyezet volt. Az 1848-49-es szabadságharcban megrongálódott és 
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alátámasztja, hogy a kett�s hevederívek letámasztását biztosító bels� falpillérek szerkezetileg 
különválnak a hátfaltól;67 formailag pedig a térbe szervetlenül feszülnek bele: a hajó nyugati 
részén lev�, északra valamint délre néz� ablak-pár nem a boltmez� közepében nyitja fel a 
faltestet, hanem azokra a boltívek szinte rácsúsznak, formai konfliktus eredményezve. [65] 
 

 
65. Majs (1781) templombels� 

 
Mindezeken felül további építéstörténeti adatok alapjait találtuk meg a tet�szerkezettel 
kapcsolatban. A kétállásos fedélszéknél az egyik f�állás oszlopletámasztásán vésett "�� 1870" 
ácsmesteri jegy van, valamint ugyanennek könyökfáin "V" és "IIII". Egy másikon oszlopálláson 
a következ� monogram áll: "��". Számunkra nem az ácsmesterek monogram-jegyei, annál 
inkább a dátumozás fontos. Ugyanis a torony keleti, tet�térbe es� oldalfalán tet�sík-váltásra 
utaló jeleket találtunk. A torony második szinti övpárkánya ugyanis behúzódik a tet�térbe: a mai 
tet�sík megszakítja azt, azonban további 40 cm-t még halad vízszintesen, majd el van csorbázva. 
S a visszacsorbázás vonalában megsz�nik a torony vakolata és festése: egy határozott 
(tet�sík)vonal után csupasz, nyerstégla falazatot látunk. Tehát a korábbi tet�hajlásszög kevésbé 
volt meredek, s feltételezhet�en az 1870-es tet�csere alkalmával változtattak a hajlásszögön, 
meredekebbé tették azt - ekként a korábbi tet�kontúr vonala ma látható a toronytest keleti, 
tet�térbe es� (homlokzat)felületén.68 
 

                                                                                                                                                             
felgyújtott templomot 1855-ben rendbe hozták, majd teljes felújítást végeztek az 1890-es években. Hogy az els� vagy második 
helyreállításkor történt-e a beboltozás, arra még nincsenek tökéletes bizonyosságot jelent� adataink. 
Sajnos a majsi templomnál a korai térlefedés helyére, szintbeli magasságára utaló bels�, építészeti tagozást nem találtunk a 
tet�térben a falkoronánál. 
67 A templom helyreállítási munkáit szervez� Bugarszki Norbert szíves közlésének köszönhet�en meggy�z�dhettünk a 
falpillérek elkülönülésér�l: a déli bejárat melletti, attól nyugatra lev� bels� pilaszter szemmagasságban mintegy 0,5-1 cm rést 
képezve elválik a hátfaltól. A rés jól érzékelhet�: a faltest elé húzott féltégla vastag pilaszter mögé be lehet nyúlni, s a mai festés 
alatt - ami lepergett ezen a helyen is - látható korábbi, növényi díszes festés be is fut a pilaszter mögé. Valószín�leg a csehsüveg 
boltozatok beépítésekor a korai templombels�-festést eltakarták egy, az új architektonikus elemek által képzett struktúrának 
jobban megfelel�bb festéssel. 
68 Feltételezve, hogy kés�bbi helyreállítások nem változtattak a tet� hajlásszögén. Bugarszki Norbert elmondása szerint egy 
esetleges tet�-átalakításra 1870 után nincs adatunk. Így az ácsjegyek s a jelölt faelemek valószín�leg eredeti helyükön találhatóak 
ma is az 1870-es átalakításnak-felújításnak megfelel�en. 
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66. Majs (1781) rajztábla M=1:250 
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67. Sz�reg (1769) rajztábla M=1:250 
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II.2.5.5. A teljes építészeti egység 
 
 
Láthattuk, hogy a korai, XVIII. század els� két harmadában épült templomok a hozzá- és 
átépítések folyamatában miként lettek megfeleltetve a bizánci liturgia térigényeinek. A 
toronyállítási tilalom feloldása (1781) azonban nem hozta egyértelm�en a harmadik, már 
egységében komponált, kés�bbiekben állandósult formát. 
 
Magyarbóly alaprajzi rendszerét és tömegkompozícióját már elemeztük a periodizációnál. A 
Majs templomának példáján felvetett boltozási kérdéseket itt a következ�kkel egészíthetjük ki. A 
magyarbólyi templom egységes tervek szerint viszonylag jól lehatárolható terminusban épült 
meg. 1813-14 már a klasszikussá váló, harmadik építési periódusnak megfelel� építészeti típust 
hozza. [36-38] A bels� térlefedések az egységességet csak er�sítik. A templomhajót változó 
szélesség� csehsüveg boltszakaszok strukturálják, közöttük széles hevedermez�kkel. A hajó n�i 
része69 rövidebb szakasz, míg a férfi rész közelít�leg négyzetes alaprajzi vetület�. A szolea 
újabb, keskenyebb térlefedést kap, melyhez a teret b�vít� énekesi térrészek haránt irányú 
dongalefedése csatlakozik. Az oltártérnél a diadalív csak 70 cm-rel kisebb távot hidal át, annak 
kosárív-vezetése koncentrikusan megfelel a boltozatot alátámasztó hevedernek. A nyolcszög öt 
oldalával záródó poligonális oltártérben a párhuzamos szakaszban, az északi és déli falak által 
határolt térrészen a hajóban megszokott rendszer� csehsüvegboltozat fedi a teret, míg a további 
három oldallal történ� lezárás cikkelyes boltozat kimetszéséb�l eredeztethet�. Eképpen a teljes 
boltozati rendszer az egységes térlefedési technikának köszönhet�en mutatja a lényegi 
különböz�séget a több ütemben és az egy építési szakaszban képzett bels� terek formai 
min�ségében. 
 

 
68. Lippó (1804) 

 
A 2000. évi felmérésünkkor dokumentált Lippó temploma [71] csak egy évtizeddel épült 
korábban Magyarbólynál. [68] Az 1804-re datált templomnál a torony alaprajzi elhelyezkedése 

                                                 
69 Az ortodox templomok hívek által használt hajórésze általában két egységre osztható fel. A nyugati bejáraton megközelítve a 
bels�t, a templomhajóba belépve el�ször az úgynevezett "n�i templomba" jutunk. Keleti irányba, az oltártér felé haladva ezt 
követi a "férfi templom", melyet az el�z� térrészt�l egy mellvédmagasságú falazott vagy faszerkezet� tömör korlát választ el. A 
megnevezések a liturgia alatti tartózkodási helyet jelölik meg a két nem számára. 
A férfi templomot általában közvetlenül, délr�l is meg lehet közelíteni. Ha a templom nagyobb méret�, vagy funkcionálisan 
indokolt, akkor a férfi részbe egy a délivel szemközti északi ajtón is bejárást biztosítanak. Az épület funkcionális 
használhatóságának könnyítését id�vel kanonikussá váló szokások hagyományozták évszázadokon át: elfogadottan a liturgiára 
igyekv� n�k csak a nyugati kaput használták, s a férfiak nem nyugaton léptek be a templomba, hogy aztán a n�i részen áthaladva 
jussanak a számukra kijelölt tartózkodási helyre, hanem közvetlenül a déli kapun léptek be a "férfi templomba". 
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még az el�z� korszakok hozzáépítésb�l adódó formajegyeit hordozza, azonban a teljes 
templomtömeg már a harmadik építési periódus arányrendszerét képviseli. [42] Az épület 
szerkezeti megoldásait is vizsgálva mindez bizonyítást nyer: a boltozatok egységes, logikus 
egymásmellé építettsége a Magyarbólynál tapasztalt tiszta rendszert mutatja. A széles 
hevederívekkel egymás mellé sorolt csehsüvegboltozatok ugyanazt a térstrukturálást adják a n�i 
és férfi rész felosztásában [69-70] és az oltárrész lefedési megoldásaiban ugyancsak - a rendszer 
itt még annyival kiegészül, hogy a hajó nyugati végében karzatot helyeztek el, ami külön, kisebb 
boltszakaszt kapott. 
 

 
69. Magyarbóly (1813-14) templombels� 

 

 
70. Lippó (1804) templombels� 
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71. Lippó (1804) rajztábla M=1:250 
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II.2.5.6. Egy sajátos dél-alföldi emlékkör 
 
 
A XIX. században a mesterségbeli tudásnak köszönhet�en már nem csak a szükségszer�en vett 
funkcionális rendszer alapján „szigorúan” létrehozott templomokkal találkozunk. Az 
épít�mesteri lelemény egyedi kialakításokat eredményezett. A kísérletek unikális jelleg�ek is 
maradhattak volna, azonban a Bibó István által megfigyelt70 építési ötlet formaalkotóvá váló 
megjelenése nagy számú emlékek körét hozta létre. 
 
A falpillér-ívezetes kialakítást, melyet Bibó dél-alföldi stílusnak nevez, egy ötletes épít�mesteri 
döntés eredményezhette. Az általa a nagyváradi görögkeleti templomtól eredeztetett megoldás 
lényege az, hogy a boltozás hevedereit alátámasztó falpillérek általános gyakorlatnak megfelel� 
bels�ben történ� elhelyezését mintegy kifordítva a boltozatnyomás ered�it küls� támpillérek 
veszik fel. Ezáltal a bels� falfülkés tagolása kívülre helyez�dik, a hevederívek konzolokra illetve 
peducciokra támaszkodnak a bels� falfelülettel történ� csatlakozásuknál. Bibó szerint az 
épít�mesteri szerkezeti lelemény azért maradt fenn, s képzett elterjedve stílust, mert fény-árnyék 
hatása gazdagságának köszönhet�en az egyházi reprezentáció számára tökéletesen megfelelt – 
leginkább azon felekezeteknél, ahol a katolikus egyház által kieszközölt különböz� törvényi 
rendelkezések korlátozták a figyelemfelhívó megjelenést (toronyállítási tilalom, utcafrontra 
történ� építés tilalma): evangélikusok, reformátusok, ortodoxok. 
 

    
72. Magyarcsanád, román ortodox templom (1808)  

73. Magyarcsanád, szerb templom (1875) falsíkmozgások 
 
Az általunk falpillér-ívezetesnek definiált stílus három dél-alföldi emléknél [76] is megtalálható: 
Magyarcsanád els�, (ma a román ortodox egyház által használt) 1808-ban épült temmplománál 
[72] találkozunk els�ként e formálással, s a csak arányaiban kisebb mai szerb templománál is ezt 
alkalmazták 1875-ben. [46] Deszk szerb templomát [47] kevésbé mély falfülkékkel, azonban 
ugyanezen rendszer� szerkesztés alapján hozták létre 1859-ben. Mindhárom épületnél 
szembet�n� a hosszhomlokzatok axisainak egységes kezelése, az énekesi terek létrehozása egy 
homlokzati falsíknyi mélység telítésével oldódik meg. [73] A mélységbeli ugrásnak ellenpontot, 
ezáltal a homlokzatnak keretet ad a torony homlokzataxisának hasonló kezelése. 
 

 
 

 
                                                 
70 BIBÓ István 1967. és még részletesebben BIBÓ István 1974. 



 

62 Magyarország szerb ortodox templomépítészete 

Hasonlóan gazdag homlokzattagolást a Deszkt�l nem messze található Újszentiván templománál 
[45] találhatunk, de itt már nem pillér-ívezetes, hanem pillér-gerendás klasszicista kialakításban. 
A földrajzi közelség és az 1853-as építési dátum a közvetlen építészeti kapcsolatot er�síti, az 
ívezet felváltása gerendára a templom alacsony, horizontálisabb arányú szerkesztéséb�l 
logikusan levezethet�. [89] 
 
Battonya templománál [76] a faltükrök mélységének rendszere a magyarcsanádi példák 
megoldását mutatja: a pevnicák homlokzati axisa és a toronyé azonos síkon, a közte lév�, 
pillérrel megosztott mez�k mélyebben adják a homlokzat ritmusát. Bár sem ívezetes, sem 
gerendás további kialakítást nem találunk, azonban az alaprajzi elemzés további kutatások célját 
jelöli meg e békési határmenti templomnál. 
 

     
74. Djala (1794)      75. Krstur (1818) 

 
A Bibó által lehatárolt stíluskör igen gazdag. Mai ismereteink szerint több magyarországi 
protestáns templom is tartozik hozzá a fentebb ismertetett ortodox templomokon túl 
(Mez�berény II., Tótkomlós evangélikus, Doboz, Hódmez�vásárhely és Kiskunhalas református 
templomai).71 S mint kialakulási helye sem országhatáron belüli ma, akként kisugárzása is 
tovább lép a politikai határokon. Az emlékkör építészettörténeti elhelyezését szándékozó 
kutatásaink eredményeként mutathatjuk fel, hogy a falpillér-ívezetes rendszert további bánáti 
(mai Jugoszlávia) példáknál is regisztráltuk: Djala 1794-ben épült temploma [74] a 
magyarcsanádi templomok kialakításával azonos, Krstur 1818-as temploma [75] pedig a vizsgált 
stílus ötvözése a karakteresen hangsúlyozott pevnicatömegek formálásával. 
 

                                                 
71 i.m. p.514. 
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76. Dél-alföldi stíluskör – rajztábla 
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II.2.6. Az alaprajzok vizsgálatának összegzése 
 
 
A XVIII-XIX századi magyarországi szerb templomok alaprajzi tipológiájában felvetett három 
periódusos rendszerezésünk az emlékanyag részletez� vizsgálata által árnyaltabbá vált. 
 
Az els� periódus ismérveit a torony nélküli nyeregtet�s-oromzatos templomtömegben 
határozhatjuk meg. Az oltártér poligonális vagy apszidiális lezárása az el�zményekként taglalt 
épületeknél a templomhajó törés nélküli folytatásaként, ugyanazon alaprajzi szélességben 
történik. [24-25] A periódus tényleges ismérve e kialakításra már a diadalíves sz�kítéssel 
épülettömegben is önállóvá váló oltárapszis megjelenése. [31] Ennek okaként a típustervek 
megjelenését, az általánossá váló nyugati homlokzati középtornyos, egyhajós, nyeregtet�vel 
fedett templomtípust nevezhetjük meg. A szerb templomoknál a torony kés�bbi hozzápítése 
egyes esetekben önálló tömegelemként való megjelenésében egyértelm�, vagy az alaposabb 
kutatások alapján a falak szerkezeti váltásában vagy a homlokzat eltér� struktúrájában 
utolérhet�. A periódushatárt az 1750-es évek elejénél húzhatjuk meg. 
 
A második, átmeneti id�szak [35] jellemz�je az el�bb említetteken túl az, hogy az énekesi terek 
bels� téregységgé alakulásukkal már a küls�ben is kezdenek önálló tömegelemként jelentkezni. 
Ez az 1760-as évek közepét�l egyre inkább jellemz� tömegformává kezd válni. Az oltártér a 
fejl�dés menetében a bels�ben már diadalívvel jelentkezik, ennek megfelel�en – a pevnicák 
„tömegesedésével” párhuzamosan – már önálló tömegelemként zárják a templomhajót keleten. A 
toronytestek még mindig hozzátoldásként készülnek majd el, azonban egyes templomoknál a 
kés�bbi építést már belekomponálják az alaprajzi kialakításba. 
 
A harmadik, kiteljesedett alaprajzi rendszert [42] az el�z�eknek megfelel�en tehát már az 1760-
as évekt�l eredeztethetjük, s az építési szabályozások enyhülésével az 1780-as évekt�l a torony 
már a templom szerves részét képezheti. Az épülettömegben a torony – énekesi tér – oltártér 
hármas tömegegysége a klasszikussá váló formát eredményezheti a XIX. században épül� 
templomoknál. 
 
Természetes, hogy a kategorizálások nem adnak egységes besorolási rendet az építési dátum 
alapján. A helyi építési körülmények, az épít�mesterek-épít�közösségek tanultsága, a divat vagy 
a szokás követése adott periódus-kategóriákhoz nem illeszked� templomokat is eredményezhet. 
 
A tipológiai rendszer helyességét az egyes építészeti elemek további, önálló periodizálásával 
támaszhatjuk alá. Az alaprajz elemzésénél természetesen nem tekinthettünk el a felmen� 
szerkezetekt�l és a tömeghatástól sem, ugyanez a megkötés fordítva is igaz lesz. Azonban a 
függetlenített vizsgálat indokoltságát még e korlátozó tényez� tudatával is szükségesnek tartjuk, 
hogy ezáltal a felvázolt tipológiánk esetleg tovább finomodjék, mint azt eredményezte az 
ikonosztáz helyének és az oltártér tömegkialakításának elemzése is. 
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II.3. A FELÉPÍTMÉNY 
 

II.3.1. Tér- és tömegképzés 
A tér- és tömegképz� szerkezetek,  szerkesztési rendszerek, épületelemek típusokra jellemz� 
vizsgálata, a kategóriákon belüli osztályozások. 

 
 
Az alaprajzi diszpozíció eddig megismert elemeit még ki kell egészítenünk. Az alaprajzok II.2. 
fejezetben végigvezetett elemzése rámutatott, hogy a magyarországi szerb ortodox templomok 
alaprajzi rendszere a bizánci liturgikus terek funkcionális megfelel�je teljes egészében. Eltérések 
csak a nyugati, barokk szemlélet építészeti kereteinek kötöttségeiben tapasztalható. 
 
A sajátosságok közül els�sorban egy eddig csak érint�legesen vett tényt kell kiemelnünk. Eddig 
már szóltunk a szerb templomok építési körülményeinek szigorú rendszerér�l, s beszéltünk a 
kötöttségekhez alkalmazkodó, majd önállóan kibontakozó építési gyakorlatról. Azonban az 
épületet érint� elemzésekben eddig nem szóltunk azok helyszínrajzi elhelyezkedésér�l, 
településen belül elfoglalt helyükr�l. 
 
Az építési szabályozások az akatolikusok (ide értve nem csak az ortodox, de protestáns 
felekezeteket is) számára nem csak az épület kialakítására vonatkozóan határoztak meg 
iránymutatást, hanem településen illetve adott telken belül való elhelyezkedésüket illet�en is. Bár 
településen belül való elhelyezkedésüket illet�en a nem katolikus felekezethez tartozó egyházak 
templomaik telepítésében szabadon dönthettek, azonban nem helyezhették azokat utcafrontra 
nyílóan. Ha utcás rendszerbe illeszkedett a telek, akkor azt kerítéssel kellett az utca fel�l lezárni, 
s a templomot a telek belsejében lehetett csak felépíteni. Még akkor is tilos volt telekhatárra 
helyezni az épület bármely falát, ha az egy utca-teresedésben helyezkedett el (Medina [43], 
Szentendre Saborna templom), esetleg az utca orsószer�en körbe fogta; ekkor a kerítéssel 
körülhatárolt terület közepére helyezték a templomot (Magyarcsanád ortodox templomai, Sárok 
[55]). Egyes esetekben e körülkerített rész platóra lett elhelyezve, mintegy pódiumszer�en 
megemelve az utcaszintt�l (Somberek, Sz�reg, Újszentiván [45]). 
 
Természetesen e szabályozás határozott szándékot tükrözött a törvényalkotók részér�l: az 
akatolikus imahely ne legyen jelent�sen hangsúlyos egy utcaképben. Azonban éppen ennek 
köszönhet�, hogy a településképben a templomok meghatározóak, mert nem épülhetnek s�r�n 
körül. Illetve használatilag azt eredményezet e megkötés, hogy az épületek mindig 
körbejárhatóak, a körmenetek telken belül bonyolódhatnak. A telekstruktúra rendszeréhez 
igazodóan a paróchia épületét lehet�ség szerint a templom telkén helyezték el (Deszk, 
Százhalombatta), vagy az utca egyik szemközti telkén (Magyarbóly, Szeged). 
 
 
Az épület közvetlen megközelítése kapcsán elemeztük, hogy a templomoknak általában két 
bejárata van: a térszervez� f�tengelyben lev� nyugati kaput a n�k használják; a déli oldalon a 
templomhajó közepébe nyílóan található a férfiak bejárata. Ott, ahol nagy templomról van szó 
(Szeged, Szentendre Tyiprovacska temploma [40]), vagy funkcionálisan más is megkívánja a 
több bejáratot (paróchia van mellette: Dunaszekcs�, Szentendre-Saborna; két f� megközelítési 
irány: Sz�reg [41], Baja), a férfi kapuval szemben az északi oldalon is nyitottak ajtót a 
templomhajóba.  
 
 
A falszerkezet anyaga leginkább a helyi adottságoktól függ, nem pedig az épít�mesterek 
anyagkezelésbeli jártasságától. A k�ben gazdag részeken durván megmunkált k�b�l falazták a 
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templomot (Dél-dunántúli-dombság: Villány, Erd�smecske tornya), a jól megmunkálható k�vel 
rendelkez� helyeken f�részelt-faragott k�vel építkeztek (budai hegyvidék: Pomáz). Ahol nem 
volt ez a természetes épít�anyag, vagy egyszer�bben volt beszerezhet� (pl. városi 
építkezéseknél), ott téglát, a korszakból adódóan leginkáb nagyméret� téglát alkalmaztak 
(Közép-Dunántúl: Medina, Dél-Alföld: Deszk). Igen ritkán találkozhatunk vegyes falazatokkal is 
(Somberek, Illocska). Vályog- illetve fa-falakat ma álló templomoknál nem találunk. (Az 
elbontott hidasi vályogfalú, vagy ivándárdai boronafalú templomokat csak leírásokból, fotókról 
ismerjük.)   
 
 
A boltozatok általában hevederrel er�sített csehsüveg lefedések. 
 

         
      77. Somberek (1793) templombels�: fa dongaboltozat  78. Illocska (1808) templombels�: kosárív� faboltozat 
 
Anyaguk leginkább nagyméret� tégla; a lefedett fesztávtól függ�en méretezve vastagságában. De 
el�fordul fa dongaboltozat is (Alsónána, Sárok, Somberek [77], Villány), illetve kosáríves 
vezérvonalú deszka felületlehatárolás (Illocska [78]). Dongaboltozatot téglából igen ritkán 
készítettek, akkor is fiókos dongaként (Budakalász, Dunaszekcs� [79]). A sík mennyezetekénél 
borított gerendafödém készült (Lórév [80], Erd�smecske). 
 

           
   79. Dunaszekcs� (1760) templombels�: fiókos donga     80. Lórév (XVIII. sz. vége) templombels�: síkmennyezet 
 
Egyedi esetnek tekinthet� megoldások is el�fordulnak. Az emlékanyag ismeretésekor már 
kitértünk arra, hogy az általános típusoktól két emlék tér el csak igazán. Grábóc 
monostortemplománál találkozunk egyedül a magyarországi szerb ortodox szakrális anyagban 
csegelyes kupolával a középkupola kialakításánál. [81] A Bizáncból a moravai iskolán keresztül 
hagyományosan eredeztethet� középkupolát a posztbizánci szerb szakrális építészetben a 
fruskagorai monostortemplomoknál alkalmazták általánosan. A közvetlen monasztikus kapcsolat 
miatt volt egyértelm� a szerkezet alkalmazása a formahagyomány továbbvitelére. 
 



 

Magyarország szerb ortodox templomépítészete 67 

 
81. Grábóc (1741) templombels�: csegelyes kupola 

 
Másik egyedi boltozat-szerkezet Ráckevén található. A XV. századi templom f�terét bordás 
hálóboltozattal fedték. [82] A kápolnák közül a korábban épült keletit ugyancsak hálóboltozattal 
fedték, melynek bordarajza a f�térhez hasonlóan két egymásba csúsztatott hatágú csillagot rajzol 
ki. Az utolsó téregységként létrehozott nyugat kápolnát pedig a XVI. századi kés�gótikus 
szerkesztési bonyolultsággal alkották. A négyágú csillagot kirajzoló bordák a középen 
elhelyezked�, az oldalfalakhoz viszonyítva „elforgatott” hatszöghöz futnak be, melynek egy-egy 
csúcsa ekként átlósan mutat az ésazk-nyugati és a dél-keleti sarokba, ahova borda fut le. A 
boltozati bordák a f�hajóban fél-nyolcszög� pillérekre támaszkodnak, a kápolnákban a bordák 
boltfészkekbe, gyám-konzolokra fekszenek fel. 
 

 
82. Ráckeve (1487) templombels�: hálóboltozat 

 
A boltozatokat a falszerkezethez alkalmazkodóan hozzák létre. A hevederek megtámasztásai 
els�sorban bels� pilléreket jelentenek (Székesfehérvár, Eger), ha konzolokra támaszkodnak, 
akkor küls� támpillérre van szükség (Magyarcsanád). [46] A könny�szerkezetes fa-
dongaboltozatok vagy síkmennyezetek nem igényelnek falmeger�sítést. Ha a bels� 
megtámasztások és esetleges küls� támaszok nem azonos vonalban, térbeli helyen vannak, akkor 
utólagos beépítésre találtunk (Sz�reg, Majs). [66-67] 
 
A boltozati mez�k tehereloszlás szempontjából logikusan egyenletes eloszlásúak (Budapest, 
Pomáz, Újszentiván) vagy az alaprajzi struktúrát, térhasználatot kiemel�, azt hangsúlyozó 
változó méret�ek (Magyarbóly, Lippó, Battonya). 
 
 
A tornyot illet�en már említettük, hogy a XVIII. század els� felében épült templomoknál 
kimutathatóan kés�bbi torony-hozzáépítéseket tapasztalhatunk. A nyugati homlokzati tornyos 
templomtípus elterjedése, valamint a türelmi rendelet felszabadító rendelkezéseinek hatására 
azonban a XVIII. század harmadik negyedét�l kezdve és leginkább a XIX. században a 
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templomtornyok már közvetlen tömegegységet alkotnak a templomhajóval. Hisz ekkor már a 
torony az alaprajz szerves egységévé válik. (Csongrád megye templomai, kivéve 
Hódmez�vásárhely esete, ahol a templomot 1786-ban befejezték, azonban a torony csak 1792-
ben készült el.) 
 
Bibó István megfogalmazására hagyatkozva72 egyértelm�en kijelenthetjük, hogy a 
templomtorony a felekezeti büszkeség tárgya; s mint ilyen természetesen a felekezeti ellentétek 
ütköz�pontja is, mely súlyánál fogva törvényi szabályozás alá tartozott. A Róma-h� Habsburg-
politika jellemz�je, hogy a nem-katolikus keresztény felekezetek toronyépítését tiltották. E 
korlátozások tartalma az építészet jelképi jelent�sége szempontjából fontos: a magas 
építménnyel rendelkez� egyházközösségek hitük-felekezetük nagyságát is hirdetik. Azonban az 
1781-es, majd kiegészítésében 1786-ban kiadott Türelmi Rendelet engedélyezi a nem-katolikus 
felekezetek toronyépítését is. 
 
Általában az 1786 el�tt épített templomoknál csak a templomhajót építették meg, s a torony 
kés�bbi: ez alaprajzilag jól el is különülhet, önálló, additív tömeg. Egy alaposabb építészeti 
vizsgálat a homlokzati architektonikus elemek értelmezésével is utalhat a hozzáépítésre: a torony 
tagozatai díszesebbek, a hajó f�párkánya nem fut körbe a toronytesten övpárkányként (Illocska 
[27], Majs [64], Százhalombatta). 
 
Amikor kés�bb építették hozzá a tornyot, akkor lehet, hogy bevonják, átvezetést képezve 
hozzákötik a templomhajó tömegéhez (Hódmez�vásárhely, Gy�r [83]). 
 

 
83. Gy�r (XVIII. sz. vége) torony 

 
Gondosabb épít�mesteri szerkesztés esetén a kés�bbi hozzáépítés az alaprajzi rendszer 
logikájába jól illeszkedik, s csak alaprajzi vagy architektonikus részlet utal rá alaposabb 
elemzéssel (Szentendre-Pozsarevacska [23], Budapest). 
 
A harmadik építési periódusban, a türelmi rendelet után néhány kivételt�l eltekintve már együtt 
építették a tornyot a templomhajóval, ezért az egységes képet mutat (Magyarbóly [37], Medina 
[43], Újszentiván [45]). 
 
Helyszíni épületdokumentálásainkkor fordított viszonyokra is leltünk. Igen ritkán az is el�fordul, 
hogy a torony már állt, s ahhoz építették hozzá a templomhajót, ami Szentendre-Tyiprovacska 

                                                 
72 BIBÓ István 1967. p.563. 
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templománál [40] adatokkal bizonyítható.  Erd�smecske tornya [30] k�b�l lett rakva, míg a hajó 
már nagyméret� tégla – megfigyelésünk alapján határozhattuk meg, hogy eddig a szakirodalom 
helytelenül teljes egészében újonnan építettnek ismerte e templomot, míg a levont 
következtetéseink alapján a már meglév� toronyhoz építették hozzá az új hajót. 
 
A templomhajótól különálló torony csak Ráckevénél [10, 12] fordul el�, mely a balkáni 
kés�bizánci kolostortemplomok hagyományos épületszervezési rendszerével magyarázható.73 
Több hasonló megoldással találkozhatunk Szerbiában (Krusevac) illetve Moldvában (Popauti). A 
popauti toronnyal még további rokonságot is vél felfedezni Somogyi Árpád: négyzetes 
alaprajzában és falon kívül elhelyezett, els� emeletre vezet� falépcs�jében.74 Hogy a torony 
jelölheti-e Ráckeve esetében egy a már említett vidékekre jellemz� kolostori terület 
kerítésfalának bejáratát, ez alaposabb helytörténeti kutatással és ásatással dönthet� csak el.75  
 
Kutatásaink során még egy különálló toronnyal találkoztunk, mely az el�z� példától 
különböz�en más indokkal épülhetett. Hidas 1949-ben lebontott templomának hajója mellett 
keleten egy önálló fa harangláb állt.76 Itt nem posztbizánci mintákra vezethet� vissza a kialakítás, 
hanem a Baranya déli területeire jellemz� református templomépít� gyakorlatra. [84]   
 

 
84. Hidas (1764, lebontva 1949) torony 

 
 

                                                 
73 Ráckeve mestereire vonatkozóan részletesen lásd: II.5.1. fejezetet.  
74 Magyarázatát lásd: SOMOGYI Árpád 1960. pp.68-69. 
75 i.m. pp.70-73. 
76 Bemutatását az archív fotókra támaszkodva lásd: Függelék.3.7. 



 

70 Magyarország szerb ortodox templomépítészete 

II.3.2. Homlokzatképzés - épületplasztika 
A tipológiai rendszer alátámasztása és külön értékelése a homlokzatok vizsgálata alapján. 

 
 
A homlokzati tagolások-formálások igen széles skálájával találkozhatunk. 
 
Az egyszer�bb templomokat, ahol sem a díszítési igény, sem a méret nem határozta meg, 
általában tagolatlan falsíkokkal határolták (Villány, Sárok [85], Illocska). 
 

 
85. Sárok (XVIII. sz. utolsó negyede) tagolatlan homlokzat 

 
A támpillérek küls� megjelenése utólagos hozzáépítésként két okra vezethet�: vagy a meglév� 
falak er�sítése a cél a jelentkez� állékonysági problémák miatt (Budapest, Csobánka), vagy a 
kés�bb beépített boltozat koncentráltabb terheinek elvezetésére szolgálnak a támok (Szentendre 
Preobrazsenszka és Opovacska [86]). Ezek kialakítása el�dlegesen nem esztétikai igénnyel 
készült, hanem a szerkezeti rendszer diktálta szükségszer�ség hozta létre �ket, azonban építészeti 
szándékú volutás lezáró díszítéseket is alkalmazhattak rajta (Hercegszántó).  
 

 
86. Szentendre, Opovacska templom (1746) támpilléres homlokzat 

 
A boltozat hevederek által levezetett terhei felvételére többször alkalmaznak bels� falpilléreket, 
mely funkcionálisan logikus megoldás (Székesfehérvár, Szeged). A bels� homlokzatképzésben 
szerepet játszó ritmus a térlefedési rendszer egyenletességét (Deszk, Szentendre Saborna) vagy 
épp hangsúlyozottságát mutatja az alaprajzi funkcióhatároknak (Magyarbóly, Lippó). A n�i rész 
– férfi rész – szolea egységei az el�z� megoldás szerint arányosítási rendbe kerülnek egymással, 
az utóbbi megoldás esetén az alaprajzi méretrend adja a boltozat változó szélességét. 
 
Gyakran találkozunk a bels� falpillér és küls� lizéna architektonikus egységével (Szeged). [87] E 
célszer� megoldással akkor érvényesül, ha a lizéna nem csak vakolatsáv, hanem fél vagy egész 
tégla pilléresedése a falnak, ekként nagyobb felületet tud képezni a bels�vel összegezve.  
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Egyedi esetekben a kés�bbi boltozást megtámasztó bels� falpillérek nincsenek bekötve 
megfelel�en a faltesthez (Majs), melynek oka a már meglév� fal csorbázatokkal történ� 
megbontásában érhet� utol – ez a kivitelezhet�ségb�l adódik. Ilyen utólagos beépítésre több 
részlet is utalhat. Legegyszer�bben akkor figyelhet� meg, ha a korábban elkészült küls� 
homlokzatképzés lizénás tagolása nem is alkalmazkodik ritmusában a bels� támaszokhoz. 
Sz�reg templománál ezen felül még a tet�térben is találtunk erre utaló jelet: a falkorona 
templomhajó feletti bels� oldala vakolva van, s a korábbi, feltehet�en síkfödémet átvezet� 
tagozatai több méteren keresztül megmaradtak.  
 

 
87. Szeged (1778) lizénás homlokzat 

 
Ugyancsak sajátos esetekként hozhatunk néhány példát, amikor az architektonikus 
homlokzatképzés er�teljesen meghatározza a falszerkezet statikailag szükséges tagolásának 
rendjét: a Bibó által elemzett77 dél-alföldi stílus, melyet formája alapján falpillér-ívezetesnek 
aposztrofálunk (Deszk, Magyarcsanád [88]).  
 

 
88. Magyarcsanád (1875) falpillér-ívezetes homlokzat 

 
Bibó a bels�ben már évtizedek óta ismert falfülkés megoldás épületküls�n történ� alkalmazását 
egyszer�en funkcionális indokkal magyarázza. A típus megjelenését a nagyváradi görögkeleti 

                                                 
77 BIBÓ István 1974. pp.509-515. 
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templomnál véli megtalálni,78 s a görögkeleti épülethasználat azon részét boncolja, mely szerint 
a templomokban a támaszkodópadok csak (illetve nagyrészt) a falak mentén vannak – márpedig 
ezek elhelyezését a nagyméret� templomok boltozott tereinek hevederjeit alátámasztó pillérei 
zavarják. E probléma egyik megoldása a küls� megtámasztás, melyet néhány barokk 
templomunknál alkalmaznak is (mi is említettük fentebb Budapest pesti templomának példáját), 
vagy pedig a küls� falpilléres rendszer: a hevederes templombels� „kifordítása”.79 „A bels� 
architektura kifordítása, mint láttuk, a görögkeleti templomoknál fellép� funkcionális igény és a 
boltozásból adódó szerkezeti szükségszer�ség összeegyeztetésének ötletes megoldása volt.” A 
falpillér-ívezetes rendszer fényárnyék hatása nagyon gazdag megjelenést eredményez, s mint 
levezettük, a falpillér-gerendás rendszer hasonló eredményt hoz (Újszentiván [89], Baja 
kistemplom [90]). 
 

       
     89. Újszentiván (1853) falpillér-gerendás homlokzat      90. Baja kistemplom (1842) falpillér-gerendás homlokzat 
 
A sz�kebben vett szerkezeti rendb�l adódó homlokzatképzés természetesen szándékolt építészeti 
hatásokkal is b�víthet�. Az egyenletes ritmusú axistagolást a kiemelések érdekében 
megváltoztathatták. A hangsúlyozást legegyszer�bben a falpillérek vagy lizénák kett�zésével 
lehet elérni. Mindez utalhat a szerkezetb�l adódó szélesebb bels� pillérekre (Eger, Szentendre 
Tyiprovacska). De építészetileg fontosabb szerepe van a bels� términ�ségbeli 
hangsúlyváltásainak kivetülésében, ahol természetesen az 1750-es évekt�l megjelen� énekesi 
terek tömegének kiemelését értjük. Ennek els� példája a mohácsi szerb templom golyvázott 
páros pilaszterei, s a keretezéssel történ� hangsúlyozás példáit a harmadik, általános építési 
periódus templomainál általánosan megtaláljuk a hosszhomlokzaton. [91] 
 

 
91. Mohács (1751) páros falpilaszterekkel hangsúlyozott homlokzati részek 

                                                 
78 Részletes elemzésünket lásd: II.2.5.6. fejezet fentebb.  
79 BIBÓ István 1974. p.511. 
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A hosszhomlokzat kiemeléses ritmusát ellenpontozza a toronytest axisának a pevnicák axisához 
hasonló tagolása. Ez lehet tömbszer� kialakítás (Battonya [33]), s létrehozható a faltükrök 
telítésével, azonos síkra hozásával is (Magyarcsanád volt és jelenlegi szerb temploma [73]). 
 
Mindeddig függ�leges rend�, axisszer� tagolásról beszéltünk. A homlokzatok küls� vízszintes 
tagolása a hajónál nem jellemz�, hiszen nem oly magas, egyter� épületekr�l van szó. Ezért a 
hajó és oltártér tömegeinek homlokzatai a lábazat – falmez� ablaksorral – párkány rendszerében 
tagoltak csak. Az ablaksáv az épület magasságától illetve a nyílások méretét�l és a boltozás 
technikájától függ�en vagy teljes egészében a boltozat vállsíkja felett helyezkedik el (Majs [92], 
Sz�reg), vagy részben az alá is leereszkedik (Beremend [93], Dunaszekcs�).  
 

  
92. Majs (1781) ablakmegnyitás a boltozat homlokfelületében 

93. Beremend (1774-75) ablakmegnyitás részben a boltozati homlokfelületben 
 
Egyetlen példát ismerünk, ahol többszintes homlokzattal képzett hajó volt: a budai szerb 
templomnál [58], melyet Mayerhofer Ádám tervezett. A már lebontott tabáni templom alsó 
ablaksávja a bels� övpárkány alatt lett elhelyezve, az alacsonyabb fels� ablakok a 
csehsüvegboltozat falaknál lév� homlokíveibe metszettek megnyitást. A küls�n a két ablaksáv 
egy vízszintes falmez�ként lett kezelve, melyeket a pilaszterek függ�legesen osztottak. 
 

 
94. Siklós (1806) pilaszteres homlozat, óralapos f�párkánnyal 

 
A hosszhomlokzatok viszonylag egyszer� képzéséhez képest a nyugati, tornyos (f�)homlokzat 
kialakítása jelentette az építészeti kibontakozás lehet�ségét. A néhány, láthatóan kés�bb 
hozzáépített toronnyal rendelkez� templomtól eltekintve, – ahol a torony sok esetben teljesen 
más szerkesztési rend alapján tagozott, mint a hajótest, – a  nyugati homlokzat a csatlakozó déli 
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és északi homlokzat ritmusához és tagozataihoz igazodik. Mivel ez a legdíszesebb homlokzata a 
templomnak, ezért a tagolások s�r�södése és a tagozatok gazdagodása jellemezheti. A hajó 
f�párkánya övpárkányként fut körbe a toronytesten, a torony magasságától függ�en további 
övpárkányok díszítik a szintek száma szerint. Mégha a templomhajót nem is tagolják 
pilaszterekkel, akkor is találunk a torony sarkainál a sisakig felfutó pilaszteres keretelést. A 
magasan kiemelked� tömeg zárásaként óralapos f�párkányt alkalmaztak. (Még akkor is, ha ide 
id�mér� szerkezet nem is került.) [94] 
 

     
95. Dunaújváros (1786) homlokzati rétegzettség 96. Eger (1784-88) tympanonos f�homlokzat 

 
A lizénával, falpillérekkel tagolt oldalhomlokzatok ritmikája a nyugati homlokzat 
középrizalitszer� kialakításánál többszörösen golyvázódik, a félpilaszterek több rétege 
hangsúlyozhatja a f�tengelyt. A nyugati homlokzat középrizalitos mez�je a szélesség 
egyharmadát vagy háromötödét foglalja el – a torony szélességét�l függ�en. E homlokzati 
rétegzettség a síkok térbeli el�remozdulását is eredményezi, azonban csak a pilaszterek 
mélységének megfelel�t (Dunaújváros [95], Esztergom, Mohács, Szigetcsép). A f�tengely 
er�teljesebb hangsúlyozásának szándékával a tornytestet térben el�bbre húzzák, ekkor az 
övpárkány a további kiemelés érdekében tympanont kap (Medina, Miskolc, Szentendre 
Preobrazsenska). A tympanon íves kialakítása igen gazdag architektúrájú épületeknél jelenik 
csak meg (Eger [96], Komárom). A nyugati f�rizalit síkbeli görbítése barokkos ölel� hatást 
eredményezett Szeged templománál. 
 
 
A toronysisakok sokszor a legszembet�n�bb részletek a szerb templomokon. A többszörösen 
egymásra épül� hagymatagok és lanternák igen szép megoldásaival is találkozhatunk. A 
barokkban kialakult toronylezárás részletezettságe és tagozottsága a torony mívességével az 
építtet� közösség gazdagságát hirdette. A toronysisak kitüntetett figyelemmel történ� 
kialakítására jellemz�, hogy a tabáni szerb templomhoz 1775-ben aranyozással és festéssel 
makettszer�en elkészíttették kicsinyített mását. [97] 
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97. Budapest, tabáni templom toronysisakmakettje 

 
A gazdag tagolású toronysisakok közül is egyedinek fogható fel Majs barokk vonalvezetés� 
áttört toronysisakja. [64] 
 
Ahol ma gúla vagy piramidális befejezéseket látunk, az valószín�leg egy helyreállítás rossz 
megoldása. Az eredeti talán t�z vagy villámcsapás alkalmával jelent�sen megrongálódott, 
megsemmisült (Illocska, Komárom, Szentendre Tyiprovacska). Igen szerencsés, ha egy gondos 
rekonstrukció alkalmával mindezt helyreállítják (Százhalombatta). 
 
 
A nyíláskeretezések a templom homlokzatképzésének m�vészi színvonalához igazodva mívesek. 
Az egyszer�bb megoldásoknál az ablaknyílásnak nincs még kerete sem, a lemeztaggal kialakított 
vakolatkeret általánosnak mondható (Erd�smecske, Siklós), már min�ségbeli gazdagódást jelent, 
ha ugyanezt k�keretként alakítják ki (Dunaszekcs�). A füles ablakkeret (Szentendre 
Pozsarevacska), a csonkapárkányos megoldás (Sz�reg), és az íves szemöldökpárkányos 
változatok már gazdagságukkal emelik a homlokzat díszességét (Mohács, Miskolc, Szentendre 
Tyiprovacska). Az ablaknyílások formája négyzetes, félkör- vagy szegmensíves lezárású; az 
ellipszis ökörszemablakok (Budapest, Szentendre Blagovesteszka) és lantablakok ritkák 
(Székesfehérvár). 
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98. Szentendre, Saborna templom (1764) északi bejárat 

 
A kapukeretezések igen gazdagok. Még az egyszer�bb templomoknál is k�keretesek, a 
tengelyben lév� zárók�szer� díszítésen baj�z� jeleket helyeznek el (Baja, Dunaszekcs�, 
Somberek). A díszes kapu egy jó épít�mester munkájában az épület homlokzati 
architektúrájának része (Szentendre Blagovestenska). De ha az nem tartalmazza a kapu 
kiemelését, akkor az egyházközösségek külön megbízást kötnek épületszobrászokkal a míves 
bejárat elkészítésére (Eger, Szentendre Saborna [98] és Tyiprovacska templom [99]).  
 

 
99. Szentendre, Tyiprovacska templom (1791-92) déli bejárat 
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II.4. A BERENDEZÉSI TÁRGYAK 
A már meghatározott építészeti térben a liturgikus és használati tárgyak, berendezések helye. 

 
II.4.1. Ikonosztáz 

A leglátványosabb „berendezési” tárgy építészeti vonatkozásai, szimbolikus szerepének 
értelmezése a bizánci rítusú térben. Az épület és az ikonosztáz építészeti rendszerének 
összhangja. 

 
 
Az oltárt a templomhajótól az ikonosztáz80 választja el. [100] Az ikonosztáz alsó képsorát a 
királyi ajtónál kezdjük, amelynek két szárnyán az Angyali üdvözlet ábrázolását látjuk. A jobb 
oldali (azaz déli) diakónusi kapun Szent István els� vértanú diakónus, a bal oldali (azaz északi) 
ajtón pedig Mihály arkangyal képét láthatjuk (néhol Gábrielt). A királyi ajtótól jobbra Jézus 
Krisztus, mellette pedig Keresztel� Szent János; a királyi ajtótól balra Sz�z Mária, majd a 
templom véd�szentjének az ábrázolását találjuk. 
 
A felsorolt képek megléte kötelez� el�írás, de a templom szélességét�l függ�en további ikonokat 
is el lehet helyezni az ikonosztáz két szélén. A képsor alatt is lehetnek még kisebb szentképek, 
amelyek az Ó- vagy Újtestamentumból vett jeleneteket ábrázolnak.  
 

 
100. Ikonosztáz általános felépítése (in: WELLNER István 1990) 

 
                                                 
80 A szóhasználat tekintetében elterjedt az ikonosztázis, képfal, ikonfal megjelölések is, azonban a szláv kiejtésnek megfelel�en 
mi e rövid alakot használjuk. 



 

78 Magyarország szerb ortodox templomépítészete 

Az ikonosztáz második f� képsorában (tehát az említett alapsor fölött) az ortodox egyház 
tizenkét nagyünnepét ábrázolják. Ez a tizenkét nagyünnep: 1. Boldogasszony születése; 2. A 
Szent Kereszt felmagasztalása; 3. Boldogasszony bemutatása a templomban; 4. Krisztus 
születése, azaz Karácsony; 5. Krisztus megkeresztelése; 6. Krisztus bemutatása a templomban; 7. 
Az Angyali Üdvözlet (Jézus fogantatása a Szentlélekt�l); 8. Jézus jeruzsálemi bevonulása, azaz 
virágvasárnap; 9. Krisztus mennybemenetele: 10. A Szentlélek alászállása, azaz Pünkösd; 11. 
Krisztus színeváltzása; 12. Istenszül� halála. 
 
Érdekes módon a tizenkét ún. nagyünnep között nem szerepel húsvét, amelyik pedig az ortodox 
egyház legnagyobb ünnepe. Ennek az az oka, hogy mivel Jézus Krisztus feltámadása a 
legnagyobb ünnep, ez fontosabb, mint a tizenkét nagyünnep, ezért külön és nem azokkal egy 
sorban ábrázolják. Ez az alulról számított második képsor teljes sorrendje, ha a templom elég 
széles, és van hely tizenkét, viszonylag nagyméret� kép elhelyezésére az ikonosztázon. [101] 
 

  
101. Lippó (1804) két képsoros, alacsony ikonosztáz 

102. Siklós (1806) diadalívet betölt�, magas ikonosztáz 
 
A legtöbb templomban a nagyünnepek sora között, azaz a királyi ajtó fölött, az Utolsó Vacsora 
ábrázolását találhatjuk, és néha ez alatt még Krisztus ún. "nem kézzel festett" arcképét, amelyet 
az egyik változat szerint angyalok festettek, a másik változat szerint ez az ún. Veronika kend�je. 
 
A harmadik sorban a tizenkét apostol képmását láthatjuk, középen rendszerint Jézus Krisztus 
ábrázolásával. A Megváltó két oldalán Istenszül�t és Keresztel� Szent Jánost szokták ábrázolni, 
imádkozó kéztartással. Az ikonosztáz felépítése, elrendezése szükségképpen alkalmazkodik az 
építészeti kerethez. Így a tizenkét apostolnak nem kell egy sorban állnia. Ha a templom 
különlegesen magas, az apostolok ábrázolása fölött találhatunk még egy képsort, ahol a próféták 
ikonjait láthatjuk. A próféták között esetleg az Istenszül� ábrázolását helyezik el. Az ikonosztáz 
legfels� részén viszont mindig a megfeszített Krisztust találjuk, a feszület két oldalán 
Istenszül�vel és János apostollal.81 [102] 
 
(Az ikonosztáz részletes bemutatását, történeti stílusfejl�dését a Függelék.6.8. adja.) 
 
Itt kell megemlítenünk az ikonosztáz képi megjelenésének kiegészít�jeként használt falképeket 
is. A boltozatokon sokszor újszövetségi jeleneteket, alakokat láthatunk; ahol szerényebb 
összegek álltak rendelkezésre, ott általában csillagos eget megjelenít� festést készítettek. De 
néhány esetben a balkáni minták továbbéléseként teljes freskóciklusok borítják a bels� 
falfelületeket és boltozatot (Ráckeve [82], Székesfehérvár). 

                                                 
81 WELLNER István 1990. pp.114-116. és NAGY Márta 1994 II. 
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II.4.2. Az oltártér berendezései 
Oltárasztal, prothézisz és diakónikon, papi fels� ül�hely. 

 
 
Az oltár három f� részre osztható: oltárasztal, prothézisz és diakonokon. 
 

  
103. Deszk (1859) oltárasztal 

104. Szentendre, Saborna templom (1764) húsvéti oltár 
 
A oltárasztal az oltár közepén áll. [103] Az oltártér általános szintjéhez képest 1 vagy 2 
lépcs�fokkal ki van emelve. Kialakítása jellemz�en falazott szerkezet�, 1 vagy 4 pillérre 
támaszkodó lap. Az ortodox oltárakba nem építenek bele szent ereklyéket – itt az oltárterít�be 
varrják azt. Ez a terít� teszi az oltárasztalt liturgia végzésére alkalmassá. E liturgikus szabálynak 
megfelel� az a szokás, hogy a Nagyhéten az oltárterít�t kiviszik az oltárból, s a templomhajóban 
felállított húsvéti oltárra helyezik. [104] 
 
A diakonikon általában falfülke, s az egyházi segédeszközök tárolására szolgál. [105] 
 

  
105. Lippó (1804) diakonikon    106. Lippó (1804) prothézisz 

 
Az északi oldalon van a prothézisz, az el�készületi asztallal. Ez a hagyományosabb rendszerben 
egy kisebb méret� teresedés vagy fülke (Grábóc, Dunaszekcs�, Eger). Kés�bb falmélyedéssé 
válik, s már inkább bútorzatként, ajtóval rendelkez� szekrénnyé válik a falon. [106] 
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107. Lippó (1804) vízfogó medence 

 
Az oltárban az ikonosztáz és az északi fal találkozásánál gyakran találunk k�b�l faragott vagy 
téglából falazott kis vízfogó-medencét – ez a liturgikus edények tisztítására, elmosására szolgál 
csak. [107] 
 
Az oltár keleti végében állt a rítus szerint a fels� ül�hely, amely a liturgiában résztvev� f�pap 
ül�helye az oltárban. A mai szerb templomokban általában már elmaradt, de megtaláljuk még 
Lippón [108] (Szentendre Saborna templom, Eger, Battonya, Deszk). 
 

 
108. Lippó (1804) fels� ül�hely az oltártérben 
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II.4.3. A templomtér berendezései 
Keresztel�kút, Mária- és püspöki trón, pevnicák, állószékek, analógionok.  

 
 
Az el�csarnokban, annak is általában a déli oldalán (ez nem el�írás) szokott állni a 
keresztel�medence vagy keresztel�kút. A keresztel�medence falazott kialakítású (Deszk), a 
keresztel�kút pedig vagy egy k�b�l faragott (Alsónána, Erd�smecske [109]), vagy kovácsoltvas 
esetleg szép ötvösmunka. 
 

 
109. Erd�smecske (1911) keresztel�kút 

 
A templomhajó n�i és férfi részre oszlik - ezt általában derék magasságú k�fal (Magyarbóly, 
Lippó [110]) vagy famellvéd (Dunaszekcs�) esetleg kovácsoltvas rács (Erd�smecske) jelöli. A 
hagyományos, még Balkánra jellemz� háromnyílásos embermagasságú (Ráckeve, 
Százhalombatta [111]), vagy boltozatig felnyúló fal (Grábóc) ritka. 
 

  
110. Lippó (1804) a n�i rész az elválasztó mellvéddel 

111. Százhalombatta (1750) háromnyílásos embermagasságú fal 
 
A hívek térrészében állószékek vannak. Az állószékeket - amik inkább csak támaszkodásra, s az 
id�sebbek számára kisebb, lehajtható ül�felülettel rendelkeznek- a templom naoszában a falak 
mentén, és a n�i illetve férfi részt elválasztó mellvédkorláthoz helyezik el. Ennek megfelel�en a 
naoszban, a hívek terében nincsenek térbe állított padok. 
 
Az állószékek bútorzatának részeként van kialakítva a templomszolga asztala: ez egy a mellvéd 
el�tt, a férfi részben befordított komódszer� szekrény. Itt tárolják a felajánlási gyertyákat, a 
templomnak adományozott pénzt és segédtálcákat. 
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Az ikonosztáz el�tti rész valamivel magasabb fekvés� a hajó többi részénél: ezt szoleának 
hívjuk. [112] Szerepe a liturgiában mutatkozik: a bemenetek alkalmával a papság a 
templomhajónak e részén mozog az ikonfal el�tt. 
 

 
112. Magyarbóly (1813-14) szolea a trónusokkal, énekesi padokkal és analogionokkal 

 
A szolea jobb és bal oldalán vannak az énekesi padok, kántorszékek. Az északi mellett nyugatra 
Mária trónja áll. Vele szemben a püspöki trón a déli falon.  
 
A szolea szélén állnak az analogionok (képtartóállványok), ahol a templom névadó szentjének-
ünnepének és az azon napon ünnepelt szentek ikonját helyezik el. 
 
Régen a templomokban volt ambón, de ez a magyarországi szerb templomokban általában 
elmarad. Szegeden [113] még megtaláljuk ezt a kör alakú emelvényt a templomhajó közepén, 
melyet sz�nyeggel kijelölve folyosó kapcsol a szoleához. A diakónus e pódiumról olvassa fel a 
leckét, a pap innen oszt áldást, s itt mondja el a prédikációt is. Ahol nem találunk ambónt, ott a 
szoleán végzik e liturgiarészeket.  
 

 
113. Szeged (1778-81) ambón 

 
Kivételt képez Siklós és Eger esete, ahol az északi falon, a Mária-tróntól nyugatra elhelyeztek 
egy emelvényt, szószéket. [114] Ilyen nem található a szerb templomokban – a görög ortodox 
templomokban viszont igen. E kapcsolat részletesen kutatandó; minden esetre megjegyezhet�, 
hogy azokon a helyeken találunk szószéket, ahol az egyházközségen belül jelent�s – ha nem 
nagyobb – arányú görög-cincár csoporttal számolhattunk. 
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114. Siklós (1806) szószék 

 
A templomhajóban meg kell említenünk még a felolvasóállványt, amit mobiliaként állítanak fel a 
liturgia megfelel� részeiben a szoleán. Sajátos tárgyat, a templomtér nem állandó tartozékát 
találjuk több templomban is: a császári kapu el�tti térrész fölé állítják az egyházi körmenetek 
alkalmával használt baldachint, mely gyakorlatilag négy farúdra felfüggesztett téglalap alaprajzú 
textília. [115] 
 

 
115. Újszentiván (1853) baldachin a szoleán 
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II.5. ÉPÍT�MESTERI KAPCSOLATOK, ÉPÍT�M�HELYEK 
A templomok azonos történeti-történelmi közege, a (számos esetben) egymás mellett lev� 
falvak építési kultúrájának közvetlen kölcsönhatása, több áttétel nélküli párhuzam vagy épp 
fejl�dési sor megfigyelésére-megállapítására ad lehet�séget az emlékek területi 
koncentráltságának köszönhet�en.  

 
 
A levéltári adatok helyességét pontosítandó, illetve az épület részletes megismerése céljából az 
építészettörténeti kutatásokat alapvet�en meghatározza a helyszíni épületdokumentálás. Az 
épületek alaprajzi értelemzése, a szerkezetek és szerkesztések átgondolása, a részletek alapos 
szemrevételezése a megértést szolgálja, a felvételezés rajzi és fotódokumentáció jelleggel a 
kés�bbi kutatásokat, m�helykapcsolatok felfedését segíti. 
 
A részletes dokumentációk eligazodást adhatnak az adott épület datálásában. Továbbá 
lehet�séget teremtenek az azonos megoldások párhuzamba vételével közös alkotók 
azonosítására. E stíluskritikai elemzések nem vezetnek mindig egzakt állításokhoz, csak 
feltételezésekhez, azonban a közelítések ténye hibáik és eredményeik alapján értékelhet�vé 
válnak mások számára. 
 
Egy adott épület létrehozásának dátuma az értékelés id�pontjának távolságából könnyebbé teszi 
a megítélést. Azonban egyúttal szembesülnünk kell az analógiaként felhasználható épületek 
csekély számával. Az építési dátumukban közeli épületeket az ismert korabeli épületek nagyobb 
száma miatt könnyebb analizálni, de a történeti közeg közelsége és gazdagsága túlságosan 
szerteágazó relációkat ad. Könnyítésként ezen esetekben felhozható, hogy az írásos 
dokumentumok, els�sorban szerz�dések nagyobb számban maradtak meg a XVIII. századtól. 
 
 
 
 

II.5.1. Korai m	helykapcsolatok 
A budai m�hely (XV. század) Ráckevén. 

 
 
A középkorból a vizsgált emlékanyagban egyetlen épületünk van. Ráckeve szerb ortodox 
templomával foglalkozóan igen sok tanulmány készült már. Henszlmann Imre, Rómer Flóris,82 
Csányi Károly és Lux Géza igyekezett meghatározni építéstörténetét, az alaposabb építészeti 
vizsgálatokkal bizonyosságot találni a dátummegjelölések pontosságára. A gótikus szerkesztések 
ma már alapos ismerete és a részletképzések pontosító megközelítései adhatnak eligazodást 
számunkra. 
 
Az épület datálására pontos adatot találunk Henszlmann Imrénél,83 aki Ludaics Miksa irattári 
kutatásaira hivatkozva elfogadja az épület 1487-es építési dátumát – Skaricza Máté egykori 
helybeli református lelkész krónikájából vett 1581-ben készült vers alapján:  
„…Az nagy-boldog-asszony kápolnáját, 
Ráczok megépitenék mint sajátját 
Tud kilenczven négy számát 
Hogy mint véghez vivék eö munkáját. 
… 

                                                 
82 RÓMER Flóris 1870. 
83 HENSZLMANN Imre 1865. pp.290-291. 
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Rut kietlen z�rzavar napokban,  
Mindezeket irák b�jtmás hóban. 
… 
Legyen azért err�l megjegyzend� 
Ezer eötszáz nyolczvan egy esztend�.” 
 
A templom eredetére vonatkozó további bizonyításoktól eltekintve a stílusbeli elemzések alapján 
bizonyítanánk m�helykapcsolatokat. 
 
Csányi és Lux84 rámutat a f�hajó gótikus metszés� bordáit alátámasztó félnyolcszög� falpillérek 
fejezeteinek sajátos képzésére. A „pillér fels� részén körülfutó gótikus, mélyhornyú 
ferdelemezes övpárkány”85-ként kialakított fejezetben [116] közvetlen párhuzamokat vél 
felfedezni a margitszigeti apácakolostor romjainak általa ismert részletképzéseivel: ilyen 
„pillérfejezetekre futottak össze ott a templomba épített oratórium bordái”. Mivel a margitszigeti 
rom építési idejét a ráckevei templom építési idejéável is megegyez�nek találta, a részletképzés 
azonossága alapján joggal következtette: „a ráckevei templom Mátyás korabeli épít�mesterét a 
margitszigeti, illet�leg a Budán m�köd� mesterek sorában kell keresnünk”.86 
 

 
116. Ráckeve (1487) a boltozat és a pillérek – rajztábla (in: CSÁNYI Károly – LUX Géza 1939) 

 
Az épít�mesteri kapcsolat valószín�leg fennmaradt, s a kés�bbi hozzáépítéseket is gyakorlott 
mesterek végezték. Az 1487 és 1517 közötti id�ben felépített kápolnát – a f�hajóhoz déli 
oldalfalánál csatlakozó két kápolna közül a keletit – hasonlóan egy a budavári m�helyb�l 
származó mester készíthette. Keleti irányba nyíló, finoman tagozott reneszánsz keretezés� 
kapuja a XVI. század elejének magas színvonalú mesterségbeli tudását képviseli. [117] 
 

                                                 
84 CSÁNYI Károly – LUX Géza 1939. 
85 CSÁNYI Károly – LUX Géza: Építészhallgatóink középkori építészeti felvételei. Ráckeve. Görög kel. szerb templom. 
Különlenyomat a Technika 1939. évi 6. számából. p.8. 
86 u.o. p.9. 
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117. Ráckeve (1487) reneszánsz kapukeret 

 
Míg az építészeti min�ség és stílusbeli jellemz�k egyértelm�en a budavári m�helyhez kapcsolják 
az épületet, addig a telepítésnél a magyar kultúrkörben igen szokatlan jellemz�re figyelhetünk 
fel. A harangtorony a templomtömegt�l függetlenül, attól keletre áll, s falai a temploméval nem 
párhuzamosak: attól kissé északra vannak elforgatva.87 [12] A torony különálló tömegben 
történ� képzésének magyarázatát magyarországi példákra nem vezethetjük vissza. Szerbiai és 
romániai el�képekre azonban annál inkább. Somogyi Árpád következtetéseivel88 egyet tudunk 
érteni, amikor Iasi Frumoasa kolostorának rajzát [118] a ráckevei templom elhelyezésével hozza 
párhuzamba: a templomhajótól különálló torony a terület bekerítését szolgáló fal 
toronykapujaként szolgált.  
 

  
118. Kés�bizánci kolostor: Iasi, Frumoasa kolostor – rajztábla (in: SOMOGYI Árpád 1960) 

119. Különálló harangtorony: Popauc (in: SOMOGYI Árpád 1960) 
 
Somogyi a harangtorony-kaputorony formai kialakítására is közvetlen mintát hoz: Popauc 
harangtornyában a ráckevei torony alsó részének analógiáját véli felfedezni. [119] Ezen 
párhuzamokból arra következtethetünk, hogy a származási kultúrkör ismeretére utaló telepítést a 
megrendel� egyházközség írhatta el� az épít�mestereknek. 
 
 

                                                 
87 A torony fels� része 1758-ban épült, alsó részének keleti falában azonban kés�gótikus stílusban dúsan faragott keret�, 
félköríves kapunyílást találtak egy helyreállítás alkalmával. A csavartvonalas, vállvonalig felfutó díszes lábazat a XVI. század 
elejér�l származik. 
88 SOMOGYI Árpád 1960. 
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II.5.2. Épít�mesterek a Budai Püspökségben 
Mayerhofer Ádám, Mayerhoffer András, Kovacsevszki Martin, Hazael Hugó, Brädstatter 
Mihály, Francz József, Mayerhoffer József, Povolni János, Hertzler József, Harminc M. 
Mihály, kisebb munkák tervez�i 

 
 
Pontos épít�mesteri adatokat a korabeli szerz�dések szolgáltatnak számunkra. Az esetek nagy 
részében azonban a stílusjegyek alapján történ� azonosítás sok esetben segítségünkre lehet a már 
bizonyíthatóan szerz�sséggel datált épületekkel történ� összehasonlításban. 
 
Mayerhofer Ádám budai céhes épít�mester neve egy szerz�dés alapján merül fel az 1949-51-ben 
lebontott budai püspöki templom esetében. [120] Az 1740-es évekre számban megnövekedett 
tabáni szerb lakosságnak a korábbi templom sz�kösnek bizonyult, s a Duna áradásai is igen 
megrongálták azt. Az egyházközösség el�ször a templom helyreállítása mellett döntött, azonban 
id�vel elfogadták Vaszilij Dimitrijevity budai püspök kérését, hogy ugyanazon a helyen  egy új, 
reprezentatív egyházi épületet emeljenek. 1741. március 29-én megbízták Mayerhoffer Ádámot a 
templom felépítésével. Mayerhoffer az egyházközösség, s még inkább a püspök kívánalmai 
szerint egy nagyméret� városi templomot tervezett, mely leginkább magasságával t�nt ki a többi 
magyarországi szerb templom közül. E templom épült egyedül kétszintes homlokzattagolással. A 
templomot 1751. június 3-án szentelte fel Dioniszije Novakovity, az új budai püspök.89  
 

 
120. Budapest tabáni templom (1751) kétszintes homlokzat 

 
Mayerhoffer András pesti épít�mester neve a szentendrei Blagovestenska templomnál [121] 
merült fel. A templomot a körülötte elterül� városnegyed görög keresked�i építették, és ezért ma 
is Görög-templomnak nevezik sokan. "Az alapk�ben elhelyezett ószláv nyelv� okirat szerint a 
k�templom 1752. június 3-án megáldatott és beszenteltetett."90 A város központjának képében 
hangsúlyosan jelentkez� f�homlokzat az egytornyos barokk templomok szokásos rendszerét 
követi. A lendületes plasztikájú kapuzatot kétoldalt kifelé forduló lizénák fogják közre; záradéka 
felett, a középen el�reível� szemöldökpárkányon rokokó kartussal díszítve. A kapuzat párkánya 
hasonlóan el�re ível� fonadékmellvédes k�erkélyt tart, melyre a magas kórusablak nyílik, 
záradéka felett vak ökörszem ablakkal, míg e felett íves szemöldökpárkány zárja le a középmez� 
kompozícióját. A félköríves harangablakok el�tt el�reível� fonadékmellvédes k�erkélyek 
vannak. [122] Az épület részletformái alapján feltehet� a pesti barokk építészet legnevesebb 
mesterének szerz�ssége vagy közrem�ködése az építésben. 
                                                 
89 DAVIDOV, Dinko 1990. p.293. 
90 VOIT Pál 1968. p.10. 
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121. Szentendre, Blagovestenska templom (1752) 

122. Szentendre, Blagovestenska templom (1752) erkélymellvéd részlet 
 
Hasonlóan a részletformálások alapján azonosíthatjuk Mayerhoffer Andrással a pesti szerb 
templom építészeti kialakításainak egy részét. Mai alakját a templom a XVIII. század folyamán 
végzett hozzáépítések és b�vítések során nyerte. Ez két részletben történt. El�ször a hajó 
b�vítését végezték el 1733-ig, majd végs�, mai alakját a templom az 1750-es években nyerte, a 
torony hozzáépítésével és f�homlokzatának végleges kialakításával. [123] A templom 
f�homlokzatát négy toszkán fejezetes falpillér tagolja. A küls� falpillér-párok között egy-egy 
magasan fekv�, félköríves záródású, magas záróköves, szemöldökpárkányos karzatablak nyílik. 
A bels� falpillér-pár között, középtengelyben áll a templom el�terébe vezet� egyszer�, egyenes 
záródású k�keretes kapu, felette félköríves záródású karzatablak van, faragott fonadékos 
mellvéddel. A toronytest gazdag tagolódású, körbefutó osztópárkánya alatt k�keretes, 
szemöldökköves álló ovális ablak van el�reugró, törtíves, volutás szemöldökpárkánnyal. 
Kétoldalt, a széleken lizénák futnak. A párkány felett félköríves záródású harangablakok 
magasodnak, el�ttük domborodó, áttört, fonadékos erkélymellvéd; magas záróköveik felett pedig 
lefelé fordított ív� szemöldökpárkány. 91 
 

 
123. Budapest (1733) nyugati homlokzat 

 

                                                 
91 VUJICSICS D. Sztoján 1961. pp.10-20. 
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Mindkét esetben a pesti Kriszt-házon (1755) is jellemz�en megtalálható fonadékos 
erkélymellvédre figyelhetünk fel els�dlegesen. Az ablakok magas záródású, íves kiképzés� 
szemöldökpárkánya ugyancsak Mayerhofferrel azonosítható. A Blagovestenszka templom 
kapujának kialakítása a pesti Egyetem templom kapujával mutat rokonságot, melyet nagy 
valószín�séggel neki tulajdonítanak. Mindezek Mayerhoffer András (1690-1771) szerz�ssége 
mellett szólnak. 
 
Dunaföldvár esetében fennmaradt a bácskai vármegyegy�lés jelentése a szerbek templomépítési 
szándékának anyagi lehet�ségeir�l. A jelentés utal egy „szerz�désre”, mely az újvidéki 
Kovacsevszki Martin épít�mester és a „Feueudvar helység egész közössége” között köttetett. 
Ebben adatok találhatók a leend� templom méreteir�l és épít�anyagairól, amelyekkel az 
egyházközség egyetért. A mester kötelezi magát, hogy az elfogadott tervek-rajzok szerint építi 
fel a templomot. A mesterlegényeket és a segédmunkásokat a mester biztosítja, míg a közösség 
feladata biztosítani a teljes anyagellátást és a gerendákat illetve a deszkákat az állványzathoz.92 
A szerz�dés 1773. március 12-én született meg. A munkálatok nem kezd�dtek meg azévben, 
mert Mária Terézia csak december 13-án adta meg jóváhagyását. Az építkezés néhány éven 
keresztül tartott: el�bb a templomhajót fejezték be, s csak 1787-ben építették meg a tornyot – 
valószín�leg ekkor fejez�dött be az építkezés, s lett felszentelve a templom. 
 
A helyszíni vizsgálataink alkalmával t�nt fel a közeli Dunaújváros (Dunapentele) templomával 
való hasonlóság. [31] Alaposabb megfigyelések és elemzések alapján több alaprajzi (a torony 
kialakítása az épülettömegben, a boltszakasz-rendszer, az oltártér boltozási megoldása, a 
templomhajó lekerekített sarkai) és homlokzatkialakítási (a nyugati homlokzat pilaszteres 
golyvázódása) megoldást egybe vetve a közvetlen épít�mesteri kapcsolat lehet�sége 
fogalmazódott meg. Az építési dátumok, a datálási id�szakok még inkább alátámasztják ennek 
lehet�ségét, hiszen Dunaföldvár 1773-tól 1787-ig elhúzódó építkezése id�szakába teljesen 
beleillik Dunaújváros szerb templomának 1786-ra datált befejezése. Mindezeket egybevetve a 
közös épít�mester, az újvidéki Kovacsevszki Martin szerz�ssége mellett foglalhatunk állást. 
 
Szentendre Saborna templománál szerz�dések könnyítik meg dolgunkat. A székesegyház 
építésével kapcsolatban az els� írásos adat 1762-b�l származik. "...Bradstätter Mihály 
szentendrei épít�-pallér ekkor terjeszti be a k�m�vesek és a napszámosok bérlistáját további 22 
számlával együtt. A tet�fedési elszámolást 1763. július 10-én nyújtotta be Weber ácsmester..."93 
Mint dunaföldvári példánkban láttuk, valószín�leg � maga lehetett a tervez� is – a munkák mai 
fogalmaink szerinti komplett vállalása a korszakban jellemz� volt. A templomot 1764. január 26-
án szentelte fel Dioniszije Novakovity budai püspök. 
 
Áttervez�-kiegészít� munkáknál további nevekkel is találkozhatunk, melyek szerz�dések illetve 
a tervlapok alapján már jól követhet�k – természetesen az id�ben hozzánk közelebb álló 
eseményekr�l már jobban fenn maradtak dokumentumok. Tervmásolatból ismerjük Hazael 
Hugó, Barkóczy kedvelt építészének egri rác templomhoz tervezett toronyhozzáépítésének 
tervrajzát. Bár megvalósulásakor a hajó mellé tervezett torony a nyugati homlokzat tengelyébe 
került, az építészeti kialakítások megegyeznek az eredeti elképzelésekkel. Az egri püspök és a 
helyi rácok közötti heves vitáknak „köszönhet�en” sok kordokumentum �rz�dött meg a 
templomot illet�en. Az építési-meger�sítési kérelmek sora 1752-t�l igen gazdag, a 
tervváltozatokhoz költségbecslések és vállalási szerz�dések is csatoltattak. Ekként ismerjük 
Francz József egri és Mayerhoffer József budai mesterek terveit, s a következtetésekb�l 
egyértelm�síthet� tervez�, Povolni János egri épít�mester 1777-ben készült elképzeléseit. [124] 
                                                 
92 A korszak épít� gyakorlatáról részletes leírást ad munkájában CS. DOBROVITS Dorottya 1983. 
93 VOIT Pál 1968. p.21. 
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Egy 1778-ból fennmaradt tervb�l Budakalász templomának (új) tornyára készült rajzát ismerjük 
Hertzler Józsefnek. [125] Harminc M. Mihály budapesti építész-épít�mester (Budapest, IV. 
Veres Pálné-utcza 19.) készítette a szegedi szerb templom átalakítási tervét, amely a 
templomhajóba benyúló karzat-erkély beépítését jelentette, s az azt lerekeszt�, a torony alatti 
karzatszintt�l elzáró épített fal kialakítását. Az 1910-ben készült munkát további megbízás 
követte. Balassagyarmat századfordulós nagy átalakításának áldozatul esett a korabeli f� utcán 
álló nagyméret� szerb templom. A már kis lélekszámú gyülekezetnek új templomot terveztek az 
új f�utcával párhuzamos kis utcában. A magyar téglaszecesszió alkotását 1911-re datáljuk. 
 

      
124. Eger (1781-88) Povolni János 1777-b�l fennmaradt tervváltozata 

125. Budakalász (1752) Hertzler József 1778-ból fennmaradt toronyterve 
 
A szerz�dések olykor még a részletképzésekre is köttettek. Egerben a déli homlokzat bejáratát 
íves szemöldök�, féloszlopokkal képzett, remekbeszabott k�faragó munka keretezi: 1794-ben 
Adami János, a Barátok temploma kapujának mestere készítette. [126] A szentendrei 
Preobrazsenszka templom toronysisakját 1852-ben megújították és átalakításokat is végeztek 
rajta, amelynek Goldinger János pesti építészt�l származó terveit a szentendrei múzeum �rzi.  
 

 
126. Eger (1781-88) bejárat, Adami János munkája 
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Hogy a kis munkák is jelent�sek lehetnek az építtet� közösség számára, jól példázza a ráckevei 
torony fels� szintjei építésének története. A gótikus templom mellett álló, részletképzéseiben 
annak kápolnáival rokon toronytest alsó két szintjét a XVI. század elején építhették. Erre 
építették rá 1758-ban két szintet copf stílusban. A toronyórát a nagyk�rösi Fontos Péter mester 
készítette 1776-ban. 1795-ben a torony keresztjének elhelyezése alkalmából ünnepi vers készült, 
melyb�l kiderül, hogy a befejez� munkálatokat egy helybeli ácsmester vezette, aki a városi 
protocollumban 1783-1818 között mint kiváló szakember szerepelt. A vers ekként állít emléket a 
jól elvégzett munka dícséreteként a mesternek és legényeinek: 
„Bukor Mátyás egész munkának mestere, 
E szép alkotmánynak okos egy embere, 
Szárnya alatt lév� Mester Legénynyei, 
Éljenek mindnyájan mind szeme fényei.” 
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II.5.3. Ismeretlen épít�közösségek  
Katolikus és református épít�közösségek-mesterek, egy sajátos dél-alföldi típus. 

 
 
Az épületek azonos mesterkörhöz vagy épít�közösséghez való tartozását –mint a 
mesterazonosságot is– a stílusjegyek nagy számának hasonlósága alapján tehetjük meg. 
Természetesen egy olyan id�szakban, amikor a céhes keretek valóságukban illetve kés�bbiekben 
hatásukban még élnek, valamint a mesterségbeli tudás a szerz�dések-megállapodások el�tt egy 
korábbi épülettel bizonyíthatóak legjobban, sok esetben el�fordul, hogy olyan épít�mesterek 
készítenek szerb ortodox templomot, akik azel�tt katolikus vagy épp protestáns templomot 
emeltek. 
 
Magyarcsanád ma román [72], egykoron szerb ortodox templomának épít�mesterét, 
épít�közösségét nem ismerjük, azonban a stílusjegyek hasonlósága azonosságra utal a 
mez�berényi II. kerületi és a tótkomlósi evangélikus templom mesterével. Bibó még tovább 
megy a stíluskört ismertet� tanulmányában94, s a dobozi református gyülekezet templomát is e 
mesterkörhöz köti. A teljesség igénye nélkül meg kell jegyeznünk, hogy a stíluskörhöz tartozóan 
további templomokat találtunk mi magunk is a Szeged alatti Djala-n és Krstur-on. [74-75]   
 
Ezen emlékkörnél elképzelhet� egy „ortodox  m�veltség�” mester is, azonban a gyakoribb az, 
hogy katolikus vagy református templomot épít�k vállalkoznak szerb templom építésére. 
 
A szentendrei Opovacska templom esetében szembet�n� részletformálásokra figyelhetünk fel. 
[127] A kissé el�reugró toronytestet kétoldalt homorúan ível� oldalszárnyak fogják közre, 
egytagú f�párkánya felett egyszer� háromszög� oromfalakkal. A térben történ� el�relépés 
kiemeli a lizénákkal szegélyezett toronytestet, melyet egytagú óranyílásos f�párkány zár. A 
kórusablak magasságában az oldalsó mez�kben, az övpárkány felett az oromzatos átvezetések 
által közrefogva félköríves záródású szoborfülkék találhatóak. Mivel az ortodox vallás tiltja a 
szoborállítást, ezeknek a falfülkéknek gyakorlati szerepük nincs - Feltehet�en egy katolikus 
templom tervének adaptálásáról lehet szó. Ugyanerre a megállapításra juthatunk Magyarbóly és 
Majs esetében is. Míg Magyarbólynál a templomhajóval együtt épített toronytest és nyugati 
homlokzati fal tagolásaként megjelen� falfülkéket nem is használják semmire, addig a majsi 
templom kés�bb hozzáépített toronytestjének alsó szintjén lév� fülkéibe a templom 
véd�szentjének ikonképét festették. 
 

 
127. Szentendre, Opovacska templom (1746) nyugati homlokzat 

 

                                                 
94 A stíluskör azonosítását lásd: BIBÓ István 1974. pp.511-514. 
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Illocska szerb temploma a barokk falusi módosulata. A templombels�t kékre festett kazettás 
mennyezetre utaló faszerkezet�, kosáríves donga boltozat fedi, mely közvetlenül a falra 
támaszkodik. [128] E kialakítás és díszít� megoldás egyedi jelenség a szerb ortodox 
templomépítészetben Magyarországon - valószín�leg az épít�mester református el�képekb�l 
merített. 
 

 
128. Illocska (1808) templombels� nyugati irányban 
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III. A MAGYARORSZÁGI SZERB ORTODOX EGYHÁZ 
TEMPLOMAINAK MAI HELYZETE.  
 
III.1. KORVÁZLAT 

A Budai Szerb Ortodox Püspökség kezelésében álló 42 templom és 2 temet� kápolna mai 
állapota. A használat lehet�ségei és korlátai. 

 
 
Az 1990-es évek elején 4000 f�re tehet� magyarországi szerbség lélekszáma a századvégi 
balkáni háborúk és gazdasági migráció miatt közelít�leg 7000-re emelkedett. Az egykoron több 
száz f�s gyülekezetre tervezett templomokban sok helyen már csak ritkán gy�lik össze 50-100 
f�s tömeg, akkor is leginkább a templom véd�szentje, a falu szerbjeinek búcsúünnepe 
alkalmából. A baranyai templomok nagy része eképpen elhagyatott. Azonban egyes helyeken 
még az év minden hetén tartanak liturgiát – a Tizsa-Maros-szögben és Budapest környékén a 
templomok lelki közössége er�s. 
 
A Budai Szerb Ortodox Püspökség mellett m�köd� kuratórium folyamatosan felügyeli a 
templomok állagát. Az egyházközségek pályázat útján igényelhetnek az évente megújuló alapból 
felújításra és közösségi programok szervezésére anyagi segítséget. A közösségeken nagyon sok 
múlik: az er�sebb, számban nagyobb gyülekezetek tehet�sebbek is, több munkát összefogással 
és felajánlásokkal elvégeznek. A püspökség az államosított ingatlanok után megítélt kárpótlás 
éves térítésének egy részét tudja fordítani a fontosnak tartott munkálatok támogatására. 
 
A települési önkormányzatok is több helyütt segítenek a templom felújításában, a porta rendben 
tartásában. A falvak történetében egykor jelent�s szerepet játszó szerbek tárgyi emlékeit a 
történeti folytonosság és tudat meg�rzésének tartják. Lóréven a legnagyobb arányú a szerb 
közösség az összlakosságon belül – a falu templomát folyamatos rendben tartják. 
Százhalombattán, ahol az iparosodott városban a szeb lakosok számaránya jóval kisebb, a jobb 
anyagi lehet�séggel rendelkez� önkormányzat helyreállíttatta az egykoron leégett barokk 
toronysisakot. [129] 
 

 
129. Százhalombatta (1750) az új toronysisak 

 
A püspökség jó kapcsolatokat tart fenn a m�emlékvédelmi hatóságokkal. Szegeden  teljes 
homokzati és tet�fedési felújítás történt a helyi m�emlékvéd�k irányításával, Dunaföldváron az 
Állami M�emlékrestaurálási Központ felügyelte az önkormányzat által támogatott küls� 
felújítást. 
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130. Székesfehérvár (1771-72) Europa Nostra díjas együttese 

 
Természetes, hogy a jelent�sebb, idegenforgalommal rendelkez� települések templomaira több 
anyagi áldozatot tudnak és akarnak is fordítani. Szentendre, Budapest, Székesfehérvár [130] 
templomai szépen megújultak. A közös történeti hagyomány, a nemzeti értékeink sorában is 
el�kel� helyet elfoglaló Ráckeve meg�rzése nem csak a szerbség számára fontos. 
 

 
131. Sárok (XVIII. sz. utolsó negyede) elhagyatott templombels� 

 
Áldatlan állapotok vannak ugyanakkor a sorsukra hagyotott kis falvak templomainál. [131] 
Hiába a felújítás, a megújuló küzdelem (Mendele Ferenc építész-m�emlékvéd� személyes 
ügyként kezelte szül�falujának, Beremend szerb templomának sorsát), ha az elhagyatott 
templomok a további hasznosítás koncepciója nélkül, s legf�képp „gazda” nélkül élik napjaikat, 
talán utolsó éveiket több száz éves örökséggel. 
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III. 2. TEMPLOMSORSOK  
A Budai Szerb Ortodox Püspökség területén álló, egykor jurisdikciója alá tartozó templomok 
mai helyzete: más vallásfelekezetek által használt templomok (9), önkormányzati kezelésben 
álló nem liturgikus funkciót betölt� egykori templomok (4), elbontott templomok (16).  

 
 
Volt és lesz – egyszer� párhuzam a végtelen felé. 
 
De tárgyi emlékeink sorsa nem íly egyszer�. Halandóságra vannak ítélve – a tenni nem akarás, a 
gondatlanság, az érdektelenség jóvá nem tehet� eseményeket ír e sorsokba. 
 
Magyarországról az I. világháború után több ezer szerb optált a kialakult új határokon túlra. 
Elhagyták a "befogadó országot", mely 250 évig életteret biztosított számukra, hogy 
visszatérjenek nemzetük �si földjére. E visszaköltözés mögött természetesen nem csak mély 
érzelmi okokat fedezhetünk fel, hisz Magyarország történelmük szerves részévé vált már, a 
nemzeti tudat már nem csak szorosan Szerbia területeihez kapcsolódott – hanem egyrészt 
gazdasági okai voltak: úgy gondolták, a megalakult Jugoszlávia jobb életfeltételeket tud majd 
biztosítani, mint amilyenek közt az akkori Magyarországon éltek. Másrészt érezték, ami mára 
teljes bizonyosságot nyert, hogy a trianoni határokon belül maradt nemzetiségekre az 
asszimiláció lassú, de elkerülhetetlenül végzetes folyamata vár.  
 
Több faluban szinte néhány lélekre csökkent a szerb lakosok száma. A templomok elhagyatottá 
váltak. Sem az egyházközség, sem a budai püspökség anyagilag nem állhatta a templomok 
fenntartását. 
 
2001-ben lebontották Nagybudmér templomát. S további 15 templom jutott már e sorsra. [132] 
Az elhagyatott templomokat id�vel raktárként vagy magtárként használták: ez volt Véménd 
sorsa. Majd miután állaga megromlott, pusztulni hagyták, hogy indok legyen végképp lebontani.  
 

       
132. Borjád (1735) lebontva 1974-ben 

 
Még ha más felekezet is vette át, akkor sem volt megnyugtatóan rendezve további élete egy 
templomnak: Görcsönydoboka egykori szerb templomát, miután villám csapott a toronyba, már 
nem állította helyre, hanem elbontotta, s újat épített helyette az „átvetthez” lelkileg nem köt�d� 
közösség. 
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Néhol azonban a templom-sorsok másként alakultak. Ha tartalmilag nem is, de tárgyi 
adottságaikban tovább élnek. Két, átadott dél-magyarországi szerb templomról szólnék itt: Baja 
és Alsónána.95 
 
A bajai kistemplom [133] 1747-48-as építése ellen Bácska vármegye vallásügyi bizottsága 
teljesfokú adminisztratív harcot folytatott. A magyar kormányzóságon keresztül felhívta Mária 
Terézia figyelmét a bajai szerb templomok önkényes felépítésére. A felirat elfogadást nyert, s 
ennek szellemében a vármegye vallásügyi tanácsa betiltotta a további építkezéseket, s pénzbírság 
fizetésére akarta kötelezni a szerb egyházközséget, amelyekb�l a katolikus templomok építését 
támogatták volna. Viszarion Pavlovity bácskai szerb püspök személyes közbejárására azonban a 
templomot felépítették. 
 

 
133. Baja, kistemplom (1754/1842) 

 
A templom barokk stílusban épült. 1754-ben szentelte fel Viszarion Pavlovity. Az egyházi 
anyakönyveit 1774-t�l vezetik. Az 1840-es t�zvészben a templom jelent�sen megsérült – 1842-
ben állították helyre; akkor kapta a harangtorony is a mai formáját. 
 
Az 1950-es években a budai eparchia átadta Baja város önkormányzatának. Ma a zeneiskola 
kamaraterme. [134] Hitéletileg a templom ma már üres, de az egykor énekhangot visszaadó falak 
jó akusztikáját ma a kamarahangversenyek zenéje használja ki. 
 

 
134. Baja, kistemplom (1754/1842) templombels� 

 
 

                                                 
95 A 16 lebontott szerb templomból 12 baranyai kistelepülésen állt – ez is mutatja, hogy e probléma legsúlyosabban az alacsony 
lélekszámú falvakat érinti. A városokban az önkormányzati hasznosítás lehet�ségei illetve a katolikus vagy protestáns 
felekezetek nagyobb közössége biztosíthatja a „továbbélést” az átvétel után. 
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Alsónána Nagyboldogasszonynak szentelt temploma [135] 1804-ben épült. 1955-ben átadták a 
katolikus egyháznak. Az ikonokat, melyek kultúrtörténetileg értékesebbek voltak, elvitték 
Szentendrére a Szerb Egyháztörténeti és Tudományos Gy�jteménybe. 
 

 
135. Alsónána (1808) 

 
A szentély félköríves apszissal záródik. A templom arányaihoz viszonyítva az énekkari rész 
karakteresen kiül. A torony kés�bb épülhetett a hajótesthez; mai toronysisakja nem eredeti, 
valószín�leg egy t�zvész vagy villámcsapás tette tönkre az el�z�t, s a helyreállításkor nyerte ezt 
az épületidegen formát. 
 
A bels�t fa dongaboltozat fedi; az oltárnál cikkelyes negyedgömb. A deszkázat kékre van festve; 
a bordáknál és az alsó széleken azonban barnássárga-fekete-piros színezés emeli ki a 
csatlakozásokat. 
 
A templomhajó dongaboltozatán négy ikonméret� kép van az evangelisták ábrázolásával. [136] 
A templomhajó közepe felett Krisztus mennybemenetelét ábrázolták a kör alakú festményen. 
Feliratok ószlávok – az eredeti szerb templom díszítéseir�l van szó.  
 

 
136. Alsónána (1808) dongaboltozat az evangélisták ikonjaival 

 
Ugyanez a színhatás érvényesül az énekesi padoknál is. [137] Fent a karzaton találunk még 
maradványokat az állószékekb�l. Ezek ma funkció nélküliek. Ennyi maradt a szerb templom 
bútorzatából. A keresztel�kutat, melyen 1777 - felirat látható a k�be vésve, ma 
szenteltvíztartóként használják a hívek. Az oltártér prothézisz és diakonikon fülkéjében ma 
szobrok állnak vagy raktározási célra használják. 
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137. Alsónána (1808) énekesi padok 

 
Baja és Alsónána templomai állnak. Építéstörténeti folytonosságuk biztosított. De érzelmileg 
megsz�ntek létezni - már nem tárgyi emlékei a magyarországi szerbek életének.  
 
A protestáns egyházaknál a liturgikus tér, az épület azáltal válik Isten házává, hogy benne az 
istentisztelet tartatik. Valójában csak az istentisztelet tartalmára "lényegül át" a tér.  
 
Az ortodox vallású ember másként gondolkozik. Számára a templom mindig is Isten háza, akkor 
is amikor nem végeznek benne liturgiát. A templomtér oltárra-irányítottsága, az ikonosztáz tanító 
képei, a gyertyák fénye, a tömjén illata - mind az évszázadok alatt konzervativizmusában 
változni nem akaró hagyományvilág részei. S az ortodox szerb ember minden egyes részlethez 
érzelmileg köt�dik, mert számára ez jelenti a teljességet: a görögkeleti szerb templom valójában 
életének s rajta keresztül az �si nemzeti tudat megtestesülése. 
 
A kett�sség érzése hatja át ezen megoldásokat. Egyrészt igen fontos, hogy az épület még áll, 
ezáltal folytatva ezen építéshagyomány jelenlétét – de az érzelmi szálak elvágása miatt ezen 
szakrális épületek megsz�ntek "magyarországi szerb templom"-nak lenni. [138] 
 

 
138. Szentendre, Tobakos-kereszt 
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IV. ÖSSZEGZÉS 
 
 
A magyarországi szerb ortodox templomépítészet egyedülálló emlékanyagot jelent a 
építészettörténetben. A nyugati barokk architektúra a bels�ben a bizánci kereszténység 
térigényeiben ötvöz�dik. Az ortodox keresztény rítus átlényegíti a teret, használatában 
differenciálja azt. 
 
Tipológiai rendszerünkben bemutattuk a hazánk területére vándorolt szerbség szakrális építési 
tevékenységének korszakait. A bécsi udvar közvetlen irányítása alá tartozó nemzetiség egy más, 
igen er�s építési hagyományú közegbe kerülve átvette a saját kultúrájától idegen formavilágot. 
Több évszázados, lassú fejl�dés után a barokk szabad lendületességében oldódott fel a szerb 
egyházi építészet. Az új architektúra átértelmez�dött, s a néhány évtized alatt lezajló fejl�dés 
végén már konzekvensen jól használható, ortodox liturgikus igényeknek is megfelel� típus jött 
létre. 
 
Az alakító-formáló szándék eredeztethet� a mély gyökerekb�l táplálkozó, balkáni, kés�bizánci 
építési kultúrából. A hagyomány egyes emlékeknél a közvetlenebb megfeleltetést is mutatja a 
szerb szerzetesi templomokkal. Azonban az új építészeti eszköztár önállóan továbbfejl�d� típust 
határoz meg a XIX. századra - s a hagyományok tisztelete már inkább az újrafogalmazásokban 
élt, nem a közvetlen építészeti emlékek átültetésében. 
 
Els�dlegesen kialakított tipológiai rendszerünk megalapozottságát több építészeti elem részletes 
vizsgálatával, azok önálló fejl�dési sorának felállításával visszautalás jelleggel értelmeztük. Az 
ikonosztáz, mint legjellemz�bb építészeti-társm�vészeti-liturgikai egység elemzésével a vázlatos 
korszakolást tovább finomítottuk. 
 
Tudjuk, hogy az egyes emlékek további vizsgálata, a kutatás helyszíni épületdokumentáláson 
alapuló megalapozottságának b�vítése további emlékekre is - a felállított tipológiai rendszer 
további cizellálását, a hangsúlyok újraértelmezését hozhatja. Így még pontosabban leírva magyar 
építészettörténetünk nemzetiségek által való sajátos ötvöz�désének jelent�s emlékanyagát. Ezen 
értekezés egy évtizedes kutatómunka megalapozottságával, a téma publikációinak 
feldolgozásával és azok önálló újraértelmezésével egy utat kíván megjelölni, mellyel a 
teljesérték� kutatás f� kategoriáit meghatározza. 
 

 
139. Vajda Lajos: Szentendrei templom, ceruza, 23x31 cm, 1936 
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V. SUMMARY - ������ 
 
 
 
 
Since three centuries a peculiar architectural tradition arisen from Byzantine culture complex - 
scattered throughout the country - has been eternized. There are Serbian orthodox churches in 
settlements along the Danube and Baranya county, the most concentrated in the regions of 
Budapest and Szeged. 
 
These churches built mostly in the 18th and 19th centuries are well definable architectural 
monuments within the Hungarian history of architecture. Their form is typically that of the 
western middle-towered single-nave baroque churches standardized by Franz Anton Pilgram's 
designs. Their interiors exhibit, however, the world of decorations of eastern christian sacral 
spaces. 
 
These relics in Hungary are unique for the Serbian orthodox church architecture. In the 18th 
century the main point of Serbian culture and so of architectural development shifted to 
Hungary. Delivered from strict constraints typical of eastern orthodox christian architecture this 
pecular byzantine tradition alloyed with baroque animation. This well definable building period 
provided for further development and historical continuity of Serbian sacral architecture. 
 
Demolishing a church means devastation not only of material but also of ideal-human values - 
that has to be reminded to via scientific investigations, too. 
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LELKES György (Szerk.) 
      1998 

: Magyar helységnév-azonosító szótár 
Baja, Talma Könyvkiadó 

  
LEVÁRDY Ferenc (szerk., et. al.) 
      1971 

: Egyházi épületek és m�tárgyak gondozása 
Budapest 

  
LEVÁRDY Ferenc 
      1982 

: Magyar templomok m�vészete 
Budapest, Szent István Társulat 

  
LIPSZKY [János], Joannes 
      1808 

: Repertorium locorum objectorumque in XII. tabulis 
mappaeregnorum Hungariae, Slavoniae, Croatiae et 
confiniorum militarium magni item principatus 
Transylvaniae 
Buda 

  
MARJANOVITY, Georgije 
      1896 

: Prvi sematizam pravoslavne srpske eparhije budimske 
za godine 1896          NM 
Sr. Karlovci, Eparhijska Uprava Budimska 
(A pravoszláv szerb budai püspökség els� sematizmusa 
1896. évb�l) 

  
MAROSI Ern� 
      1975 

: Magyar falusi templomok 
Budapest, Corvina 

  
MEDAKOVITY, Dejan 
      1971 

: Putevi srpskog baroka 
Nolit, Beograd 
(A szerb barokk útja) 

  
MUSEBRIK, Philomena 
      1994 

: Istenszül�-ikonok 
Nyíregyháza, Örökségünk Kiadó 

  
NAGY Klára 
      1984 

: A magyarországi m�emlékileg védett zsinagógák és 
görög-keleti szerb templomok a funkcióvesztés és az új 
hasznosítás tükrében 
Budapest, egyetemi doktori értekezés 

  
NAGY Márta 
      1994 I. 

: Ortodox falképek Magyarországon 
Budapest, Duna Könyvkiadó 

  
NAGY Márta 
      1994 II. 

: Ortodox ikonosztazionok Magyarországon 
Debrecen, a szerz�, Fábián Bt. Nyomda 

  
NAGY Márta 
      1998 

: A magyarországi görög diaszpóra egyházm�vészeti 
emlékei I. 
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 
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NANOVSZKY György (Szerk.) 
      1996 

: Kereszténység – katolicizmus – ortodoxia 
Budapest, Windsor Kiadó 

  
PÉTER László 
      1986 

: Szeged  ("Magyar Vásorok") 
Budapest, Panoráma, 2.ed. 

  
REIZNER János 
      1900 

: Szeged története III.          MFM 
Szeged, s.n. 

  
RISZTITY, Vladiszlav 
      1996 

: Moravska arhitektura 
Krusevac, Narodni Muzej (Moravai építészet) 

  
RÓMER Flóris 
      1870 

A görög-keletiek temploma Ráczkevén 
Archaeologiai értesít�. 1870. III. évf. 12. szám 
Pest, Magyar Tudományos Akadémia  

  
RUZSA György 
      1981 

: Ikonok könyve 
Budapest, Képz�m�vészeti Alap Kiadóvállalata 

  
SCHOEN Arnold 
      1937 

: Buda és Óbuda XVIII. századi templomai 
Történetírás. 1937. 1. szám 
Budapest 

  
SEIBERT, Jutta (Szerk.) 
      1980 

: Lexikon christlicher Kunst – Themen, Gestalten, 
Symbole 
Freiburg im Breisgau, Verlag Herder 
(Ford.: HARMATHNÉ, Sz. Ildikó, A keresztény 
m�vészet lexikona, Budapest, Corvina, 2.ed.:1994) 

  
SOMOGYI Árpád 
      1960 

: Kés�bizánci hagyományok a magyarországi 
pravoszlávok épít�m�vészetében 
Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények. 1960. 
IV. kötet 1-2. szám 
Budapest 

  
SZENTKLÁRAY Jen� 
      1908 

: A szerb monostoregyházak történeti emlékei 
Délmagyarországon 
Budapest 

  
SZILÁGYI Mihály 
      1999 

: A grábóci szerb ortodox kolostor története 
Szekszárd 

  
TAHIN Gyula 
      1981 

: Szentendre 
Budapest, Corvina Kiadó 

  
TARR Kálmán (Szerk.) 
      1988 

: Az 1000 éves orosz kereszténység 
Budapest, Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya 
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Dr. TILINGER István (Szerk.) 
      1976 

: Baranya megye m�emlékjegyzéke 
Budapest, Építésügyi Tájékoztatási Központ. 

  
TIMKÓ Imre 
      1971 

: Keleti kereszténység, keleti egyházak 
Budapest, Szent István Társulat 

  
TRBOJEVICS, Petrónius 
      1913 

: Görögkeleti kereszténység          ÚOE 
Hódmez�vásárhely, Nemes-nyomda 

  
VÁRNAGY Antal 
      1993 

: Liturgika 
Abaliget, Lámpás Kiadó, 3 ed. 

  
VOIT Pál 
      1968 

: Szentendre 
Budapest, Corvina 

  
VUJICSICS D. Sztoján 
      1961 

: A pesti szerb templom 
Budapest, Képz�m�vészeti Alap Kiadóvállalata 

  
VUJICSICS D. Sztoján 
      1997 

: Szerbek Pest-Budán 
Budapest, F�városi Önkormányzat F�polgármesteri 
Hivatala és Szerb F�városi Önkormányzat 

  
WELLNER István 
      1990 

: Kalauz Európa vallási m�emlékeinek 
 megtekintéséhez 
Budapest, Medicina Könyvkiadó Vállalat 

  
ZOMBORI István (Szerk.) 
      1991 

: A szerbek Magyarországon 
Szeged, Móra Ferenc Múzeum 

  
n.n. 
[1952] 

: Magyar népköztársaság helységnévtára 1952 
Budapest, Statisztikai Kiadóvállalat. /Központi 
Statisztikai Hivatal/ 

  
n.n. 
[1967] 

: Magyarország helységnévtára 1967  
Budapest, Statisztikai Kiadó. /Központi Statisztikai 
Hivatal/ 

  
n.n. 
[1984] 

: A magyar népköztársaság helységnévtára 1984 
h.n., Statisztikai Kiadó Vállalat. /Központi Statisztikai 
Hivatal/ 
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VIII. KÉPJEGYZÉK 
 
 

1. Szentendre, Tobakos-kereszt részlet 
2. Lukián, a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye püspöke 
3. Zsinagóga térszervezési vázlata – rajztábla 
4. Dura Europos – rajztábla 
5. Bizánci liturgia tere – rajztábla – Guzsik 
6. Dunaszekcs� (1760) bels� kelet felé tekintve  
7. Mohács (1752) szolea 
8. Magyarbóly (1813-14) oltártér 
9. Térképábrázolás 

10. A magyarországi szerb ortodox templomok tipológiai összegzése – rajztábla 
11. Ráckeve (1487) 
12. Ráckeve (1487) bels� 
13. Ráckeve (1487) rajztábla 
14. Metszetábrázolás Esztergomról és Budáról 
15. Pesti szerb egyházközség pecsétje, XVII. század vége 
16. A komáromi templom ábrázolása egy metszeten, 1761 
17. Grábóc (1741) 
18. Pusztinja (YU) 
19. A moravai iskola: Resava, Ljubostinja, Lazarica és Vitovnica – rajztábla 
20. Grábóc (1741) rajztábla 
21. Szentendre, Preobrazsenska templom (1746) 
22. Csobánka (1746) 
23. Szentendre, Pozsarevacska templom (1763) rajztábla 
24. Az els�, diadalív nélkül épült templomok: poligonális apszissal – rajztábla 
25. Az els�, diadalív nélkül épült templomok: félköríves apszissal – rajztábla 
26. Kamarai típusterv (1771) 
27. Illocska (1808) rajztábla 
28. Illocska (1808) 
29. Dunaújváros (1786) 
30. Erd�smecske (1911) 
31. Az els�, korai típus – rajztábla 
32. Mohács (1752) 
33. Battonya (1778) 
34. Majs (1781) 
35. A második, átmeneti periódus – rajztábla 
36. Magyarbóly (1813-14) – rajztábla 
37. Magyarbóly (1813-14) 
38. Magyarbóly (1813-14) oltártömeg 
39. Szentendre, Saborna templom (1764) 
40. Szentendre, Tyiprovacska templom (1791-92) 
41. Sz�reg (1769) 
42. A harmadik, általános típus – rajztábla 
43. Medina (1856) 
44. Medina (1856) pevnicák tömege 
45. Újszentiván (1853) 
46. Magyarcsanád (1875) 
47. Deszk (1859) 
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48. Hercegszántó (1900) 
49. Balassagyarmat (1913) 
50. Dunaszekcs� (1760) 
51. Dunaszekcs� (1760) torony 
52. A kései moravai iskola: Satornya – rajztábla 
53. Dunaszekcs� (1760) rajztábla 
54. Villány (1773) oltárképzés 
55. Sárok (XVIII. sz. utolsó negyede) oltártömeg 
56. Villány (1773) rajztábla 
57. Sárok (XVIII. sz. utolsó negyede) rajztábla 
58. Budapest, tabáni templom (1751) 
59. Eger (1784-88) 
60. Eger (1784-88) oltártömeg 
61. Hódmez�vásárhely (1786) 
62. Hódmez�vásárhely (1786) oltártömeg 
63. Oltártér-hármasság – rajztábla 
64. Majs (1781) torony 
65. Majs (1781) templombels� 
66. Majs (1781) rajztábla 
67. Sz�reg (1769) rajztábla 
68. Lippó (1804) 
69. Magyarbóly (1813-14) templombels� 
70. Lippó (1804) templombels� 
71. Lippó (1804) rajztábla 
72. Magyarcsanád román ortodox temploma (1808) 
73. Magyarcsanád (1875) falsíkmozgások 
74. Djala (1794) (YU) 
75. Krstur (1818) (YU) 
76. Dél-alföldi stíluskör – rajztábla 
77. Somberek (1793) templombels�: fa dongaboltozat 
78. Illocska (1808) templombels�: kosárív� faboltozat 
79. Dunaszekcs� (1760) templombels�: fiókos donga 
80. Lórév (XVIII. sz. vége) templombels�: síkmennyezet 
81. Grábóc (1741) templombels�: csegelyes kupola 
82. Ráckeve (1487) templombels�: hálóboltozat 
83. Gy�r (XVIII. sz. vége) torony 
84. Hidas (1764, lebontva 1949) torony 
85. Sárok (XVIII. sz. utolsó negyede) tagolatlan homlokzat 
86. Szentendre, Opovacska templom (1746) támpilléres homlokzat 
87. Szeged (1778) lizénás homlokzat 
88. Magyarcsanád (1875) falpillér-ívezetes homlokzat 
89. Újszentiván (1853) falpillér-gerendás homlokzat 
90. Baja kistemplom (1842) falpillér-gerendás homlokzat 
91. Mohács (1751) páros falpilaszterekkel hangsúlyozott homlokzati részek 
92. Majs (1781) ablakmegnyitás a boltozat homlokfelületében 
93. Beremend (1774-75) ablakmegnyitás részben a boltozati homlokfelületben 
94. Siklós (1806) pilaszteres homlozat, óralapos f�párkánnyal 
95. Dunaújváros (1786) homlokzati rétegzettség 
96. Eger (1784-88) tympanonos f�homlokzat 
97. Budapest, tabáni templom toronysisakmakettje 
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98. Szentendre, Saborna templom (1764) északi bejárat 
99. Szentendre, Tyiprovacska templom (1791-92) déli bejárat 

100. Ikonosztáz általános felépítése 
101. Lippó (1804) két képsoros, alacsony ikonosztáz 
102. Siklós (1806) diadalívet betölt�, magas ikonosztáz 
103. Deszk (1859) oltárasztal 
104. Szentendre, Saborna templom (1764) húsvéti oltár  
105. Lippó (1804) diakonikon 
106. Lippó (1804) prothézisz 
107. Lippó (1804) vízfogó medence 
108. Lippó (1804) fels� ül�hely az oltártérben 
109. Erd�smecske (1911) keresztel�kút 
110. Lippó (1804) a n�i rész az elválasztó mellvéddel 
111. Százhalombatta (1750) háromnyílásos embermagasságú fal 
112. Magyarbóly (1813-14) szolea a trónusokkal, énekesi padokkal és analogionokkal 
113. Szeged (1778-81) ambón 
114. Siklós (1806) szószék 
115. Újszentiván (1853) baldachin a szoleán 
116. Ráckeve (1487) a boltozat és a pillérek – rajztábla 
117. Ráckeve (1487) reneszánsz kapukeret 
118. Kés�bizánci kolostor: Iasi, Frumoasa kolostor – rajztábla 
119. Különálló harangtorony: Popauc 
120. Budapest tabáni templom (1751) kétszintes homlokzat 
121. Szentendre, Blagovestenska templom (1752) 
122. Szentendre, Blagovestenska templom (1752) erkélymellvéd részlet 
123. Budapest (1733) nyugati homlokzat 
124. Eger (1781-88) Povolni János 1777-b�l fennmaradt tervváltozata 
125. Budakalász (1752) Hertzler József 1778-ból fennmaradt toronyterve 
126. Eger (1781-88) bejárat, Adami János munkája 
127. Szentendre, Opovacska templom (1746) nyugati homlokzat 
128. Illocska (1808) templombels� nyugati irányban 
129. Százhalombatta (1750) az új toronysisak 
130. Székesfehérvár (1771-72) Europa Nostra díjas együttese 
131. Sárok (XVIII. sz. utolsó negyede) elhagyatott templombels� 
132. Borjád (1735) lebontva 1974-ben 
133. Baja, kistemplom (1754/1842) 
134. Baja, kistemplom (1754/1842) templombels� 
135. Alsónána (1808) 
136. Alsónána (1808) dongaboltozat az evangélisták ikonjaival 
137. Alsónána (1808) énekesi padok 
138. Szentendre, Tobakos-kereszt 
139. Vajda Lajos: Szentendrei templom, ceruza, 23x31 cm, 1936 
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IX. KUTATÁSI ÖSSZEGZ� 
 
 
Alaptézis – nóvumérték� felmérések, építészeti rajzok publikálása 
A magyarországi szerb ortodox templomok építészeti dokumentáltsága igen hiányos. A 
frekventált helyen (turisztikailag jelent�sebb városban) álló vagy építészettörténetileg fontosabb 
emlékek építészeti rajzai elkészültek és elérhet�ek, azonban a kis települések templomairól, 
leginkább az egyházközösségükben megsz�nt szakrális épületekr�l nagyon kevés dokumentációs 
anyagunk van. Mivel az utóbbi csoport helyzeténél fogva még veszélyeztetettebb, ezért ezen 
épületek dokumentálása jelent�s. Önálló építészeti felméréseinket, mely 11 templomot és 1 
temet�kápolnát jelent, ezen pusztulásukban jobban érintett épületekre koncentráltuk. E rajzokat 
tudományos publikációkban közöltük, ekként további kutatásokban történ� felhasználását 
lehet�vé tettük. 
 
 
Tézis.1. –kamarai típustervek 
A vizsgálatok els� szakaszában azt kellett megállapítanunk, vannak-e el�zményei a 
Magyarországra jött szerbek építészeti állásfoglalásának szakrális építészetükben. A korszak 
társadalmi, kulturális politikai és igazgatási helyzetének alapos vizsgálata egyértelm�vé tette, 
hogy a korai templomok a Bécsi Udvar által meghatározottan, a kamarai típustervekhez igazodva 
jöhettek csak létre. A Franz Anton Pilgram nevével is jellemezhet� megoldásokat -a korszak 
jellemz� típusait- ajánlásként adták az Udvar közvetlen irányítása alá tartozó szerbeknek. E 
nyugati középtornyos, egyhajós, nyeregtet�vel fedett, félköríves apszisú templomok általánossá 
váltak a szerb szakrális építészetben a monarchia területén. E közvetít� vagy kényszerít� 
kapcsolat megállapítása azért fontos, mert a szerb templomépítészetre mindez nem jellemz� a 
török által még megszállva tartott területeken, ahol a kés�bizánci-balkáni hosszházas, de 
középkupolás terek voltak általánosak. Az eltérés a kamarai típustervekt�l annyiban mutatkozott 
meg, hogy a szerbek, mint akatolikus keresztény felekezet, nem állíthattak tornyot 
templomaiknál. 
 
 
Tézis.2. – liturgikus szükségletek szerinti továbbfejlesztés 
A katolikus keresztény szertartásrend igényeinek tökéletesen megfelel�, nyugati barokk 
épületeket alkalmazták, azonban id�vel sajátos liturgikus követelményeiknek értelmezve 
átalakították a szerbek. Megállapítottuk e liturgikus térigények jellemz�it és azok építészeti 
megfeleltetését. A pevnicák (énekesi terek) karakteres megjelenítése alaprajzban és tömegben is 
strukturálja a templomokat. 
 
 
Tézis.3. – tipológia és kronológia 
A szintetizálást vizsgáltuk az épületek alaprajzi, homlokzati és tömegkialakításában. A felállított 
rendszerben három, jól elkülönül� építészeti típust határoltunk le. Az egyes építészeti-formálási 
egységek konkrét elemzésével megvizsgáltuk a kronológikus lehet�ségeket is. A kett� 
kategorizálási rendszer átfedésével megállapítható volt az egyes típusok id�beli 
lehatárolhatósága. 
 
 
Tézis.4. –az ikonosztáz helyének szerepe 
A liturgikus térigények szerinti finomodást az ikonosztáz helyzetének részletesebben elemz� 
vizsgálata jelentette. Megállapítottuk, hogy az eddigi tudományos kutatások nem helyeztek 



 

Magyarország szerb ortodox templomépítészete 113 

hangsúlyt a bels� tér leglényegesebb építészeti elemeként értelmezhet�, az ortodox 
kereszténységre jellemz� ikonfal helyzetének, térben elfoglalt helyének meghatározására. E 
specifikus vizsgálat a felállított tipológiai rendszert tovább finomította. 
 
 
Tézis.5. – a bizánci térrendszer közvetlen megjelenése 
Az ikonosztáz helyének és az oltár kialakításának alapos elemzése vezetett arra a megállapításra, 
hogy a bizánci jelleg� térszervezés mégiscsak felfedezhet� az emlékanyag egyes templomainál. 
Közvetlen szerbiai példák elemzésével, az ottani épít�tevékenység típus-fejl�désének 
folytatásaként egy emlék (Grábóc) esetében a teljes megfeleltetést, egy emlék esetében 
(Dunaszekcs�) annak részleteiben történ� megjelenését bizonyítottuk. 
 
 
Tézis.6. – a téma épületkutatási tapasztalatai 
A helyszíni épületdokumentálások (építészeti felmérési rajzok és fotók) rendszerét és módszerét 
folyamatosan fejlesztettük. A tapasztalatok alapján id�vel megállapítható volt, hogy mely 
kialakításokra és építészeti megoldásokra kell koncentrált figyelmet fordítani az építési 
periodizációt segítend�. Ezek közül kiemelt szerepet kapott a torony helyzetének, az építészeti 
tagozatok konzekvens végigvitelének (vagy azok váltásának), a tagolási ritmusok 
megjelenésének szemrevételezésén túl a falkutatások, fal- és boltozatszerkezeti váltások 
megfigyelése is. (Ekként egyes emlékeknél megállapítható volt, hogy a torony kés�bb épült 
hozzá, a teret kés�bb boltozták be, a tet�szerkezet hajlásszögét megváltoztatták, s csak arra az 
átépítési munkára vonatkozik az ott található ácsjegy.) E kialakult módszer nem képezte az 
értekezés tárgyát, azonban az épület-datálásokban fontos szerepet kapott. 
 
 
Tézis.7. – els� teljeskör� építészettörténeti leírás, táblázatos feldolgozás 
Az értekezés függeléke els� teljeskör� építészeti bemutatását adja (az egykori és) a mai Budai 
Szerb Ortodox Püspökség templomainak. Az építési és építészeti adatok táblázatos feldolgozása 
lehet�vé teszi a rendelkezésre álló adatok kutatásra történ� felhasználásának gyors 
visszakeresését. Az alaprajzok tipológiai és kronológiai rendszerezése az egyes épületek 
építészettörténeti helyének meghatározását könnyíti az emlékanyagon belül, s ezáltal a magyar 
építészettörténetben elfoglalt helye szerint is. 
 
 
Az eredmények gyakorlati hasznosíthatóságának lehet�ségei - összegz� 
Az eredményeket összegezve legfontosabbnak a minden egyes új adattal finomodó tipológiai 
rendszer felállítását nevezhetjük meg. A 44 emlék jól lehatárolható, ugyanakkor megfelel� 
mennyiség� adatot és változatot hordoz ahhoz, hogy alapos vizsgálatukkal egy jól közelít� 
vázlatot adhassunk rendszerezésükhöz. Ebben megjelöltük a f�bb vizsgálati szempontokat, 
rámutattunk a megfeleltetésre és a kölcsönhatásokra is. 
Az ortodoxia megjelenése, azaz inkább továbbélése Magyarországon hazánk 
építészettörténetének színesedéséhez vezetett. A XVIII-XIX. század hazai viszonylatokban 
szigorú építési követelményrendszerei a hagyományosan bizánci kultúrkörrel hazánkba érkez� 
szerbeknek épít�m�vészetük lazább fejl�dési kereteit adták. A több évszázados termékeny, de 
lassú átalakulás szakrális építészetükben néhány évtized alatt több jelent�s változáson ment 
keresztül. El�bb a barokk szabadságában feloldódva egy teljesen új szellem�, nyugati építési 
hagyományt vettek át, mely rövid id� elteltével a liturgikus követelményeknek megfeleltetve 
alkalmazkodott a hagyományos szakrális rend térigényeihez. 
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Ebben hordozza egyedi jellegét is. A XVIII-XIX. századi monarchia társadalmi és kulturális 
sokszín�sége befogadó volt. A szerb kultúrának hazánkban nyílt lehet�sége a továbbfejl�désre: a 
nyugati és keleti kereszténység szakrális építészetének ötvöz�désére, s ennek építészeti 
megnyilvánulására íly nagy számban csak az akkori Kárpát-medence adhatott otthont. 
Az értekezés eredményeinek felhasználhatósága ezen építési kultúrkör szélesebb vizsgálatának 
alapjaiban értelmezhet�. Magyarország katolikus, evangélikus és református templomairól 
elkészültek az összefoglaló munkák, a hazai ortodoxia teljes építészeti feldolgozása még várat 
magára. A kutatás tipológiai alapvetései a további magyarországi ortodox felekezetek 
építészetének vizsgálatában finomítható illetve megfeleltethet�. S ha az építési kultúrkörnyezet 
teljesebb megértését szándékozzuk elérni, akkor természetes, hogy a ma határainkon túl lév�, 
egykor ugyanazon építészeti körhöz tartozó tágabb környezetet is be kell vonni a vizsgálatokba, 
hogy teljes képet kapjunk a magyarországi XVIII-XIX. századi (szerb) ortodox 
templomépítésr�l. 
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F.1. MAGYARORSZÁG  SZERB ORTODOX TEMPLOMAI A BUDAI 
SZERB ORTODOX PÜSPÖKSÉG JURISDIKCIÓJA ALATT 

 42 templom és 2 temet�kápolna emlékenként részletezve: a. Településtörténet; b. 
Épületleírás; c. Építészeti rajzok; d. Építészeti fotók 
F.1.1.  BAJA és temet�kápolna 
F.1.2.  BATTONYA 
F.1.3.  BEREMEND 
F.1.4. BUDAKALÁSZ 
F.1.5. BUDAPEST 
F.1.6. CSOBÁNKA 
F.1.7. DESZK 
F.1.8. DUNAFÖLDVÁR 
F.1.9. DUNASZEKCS� 
F.1.10. DUNAÚJVÁROS 
F.1.11. EGER 
F.1.12. ERD�SMECSKE 
F.1.13. GRÁBÓC 
F.1.14. GY�R 
F.1.15. HERCEGSZÁNTÓ 
F.1.16. HÓDMEZ�VÁSÁRHELY 
F.1.17. ILLOCSKA 
F.1.18. LIPPÓ 
F.1.19. LÓRÉV 
F.1.20. MAGYARBÓLY 
F.1.21. MAGYARCSANÁD 
F.1.22. MAJS 
F.1.23. MEDINA 
F.1.24. MOHÁCS és temet�kápolna 
F.1.25. POMÁZ 
F.1.26. PÉCS 
F.1.27. RÁCALMÁS 
F.1.28. RÁCKEVE 
F.1.29. SÁROK 
F.1.30. SIKLÓS 
F.1.31 SOMBEREK 
F.1.32. SZÁZHALOMBATTA 
F.1.33. SZEGED 
F.1.34. SZÉKESFEHÉRVÁR 
F.1.35. SZENTENDRE / A. Blagovestenska 

SZENTENDRE / B. Pozsarevacska 
SZENTENDRE / C. Preobrazsenska 
SZENTENDRE / D. Saborna 

F.1.36. SZIGETCSÉP 
F.1.37. SZ�REG 
F.1.38. ÚJSZENTIVÁN 
F.1.39. VILLÁNY 
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F.1.1. BAJA 
 
 
Esperesség: Buda 
Els� templom: 1715 
Mai templom: 1775 
Egyházi ünnep: Szent Miklós ereklyéinek átvitele, május 22. (május 9.) 
M�emléki besorolás: M 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
A Duna egyik baloldali mellékága, közismert nevén a Sugovica kanyarulata felett elhelyezked�, bácskai város. 
 
A régészeti leletek az �skortól kezdve bizonyítják az ember jelenlétét. El�kerültek újk�kori leletek mellett rézkori, 
bronzkori, vaskori tárgyak is. A Kr. el�tti IV. században a Kárpát-medencét elér� kelták is megtelepedtek Baján. A 
népvándorlás korában a Duna bal partján megjelen� iráni eredet� lovas népek, a szarmatáknak leleteit is �rzi a bajai 
múzeum. A VI. században letelepül� avar népesség több temet�jér�l tudunk Baján. A honfoglalás korából szórvány 
leletek vannak. 
 
A város és közvetlen környéke a honfoglalástól folyamatosan lakott területnek számít. Neve török eredet�, amelyet 
valószín�leg els� birtokosától, Bajától nyert. (Baja jelentése: bika.) Jelent�ségét a kelet-nyugati irányú út és a 
hajózható Vajas folyó keresztez�dése határozta meg. Rév és kiköt� lehetett, amit a tatárjárás után talán meg is 
er�sítettek. 
 
A város els� hiteles írásos említése 1323-ból való, egy peres okirat, melyben „bajai nemesekr�l” van szó. Baja 
birtokosai a középnemesség elitjéb�l kerültek ki, akik a megyében, s�t olykor a szomszédos megyékben is birtokkal 
rendelkeztek. 
  
Az els� hiteles adat, mely mez�városként (oppidum) említi, 1472-b�l való. Valószín�leg már korábban elnyerte ezt 
a címet, hiszen fontos útvonalak csomópontjában található: itt futott össze a kalocsai, halasi, szegedi, szabadkai és 
zombori út; továbbá Baja a Duna bal parti hídf�je és a Vajas-folyó egyik fontos kiköt�je volt. A bajai országos 
vásárra vonatkozó oklevél 1406-ból maradt ránk.  
 
A Bajai család örökösök nélküli elhalásával a bajai birtokok a koronára szálltak, majd a Czobor család kapta meg 
azokat 1472-ben. 
 
A török hódoltság alatt Baja járásnak megfelel� közigazgatási székhely (náhije). Evlia Cselebi török utazó leírása 
szerint Baja „vára a Duna partján er�s vár, nagy kiköt�vel”. 
 
A felszabadító háborúk 1686-ban elérték a Duna-Tisza közét, s Baján is megsz�nt a török uralom. A várost és határát a kincstár 
foglalta le. I. Lipót 1696. december 24-én szabadalmas kamarai mez�várossá nyilvánította.1  
 
A Rákóczi-szabadságharcban Baja a császáriak oldalán vett részt, s a kurucok több megtorló akciót is indítottak a 
város és környéke ellen. 
  
Az elmenekült vagy elpusztult lakosság helyére telepítésekkel, bevándorlással új népesség érkezett, s kialakult Baja 
sokszín� nemzetiségi összetétele. A Balkánról bunyevácok majd szerbek érkeztek; magyarok Csáky kalocsai érsek 
hívására, továbbá a Czobor család felvidéki birtokairól; illetve szlovákok a Felvidékr�l. A magyar keresked�ket – 
sokan jöttek Komáromból – vonzotta a kedvez� adottságú város, de inkább mint hivatalnokok és katonatisztek, 
valamint kisiparosként jöttek ide. A németek betelepítése a XVII. század végét�l a XVIII. századon át folyamatos 
volt. A német birodalom területér�l történt nagy állami telepítések közvetlenül nem érintették Baját, a környez� 
sváb községek lakói, különösen az iparosok telepedtek le a városban. A Duna-parti keresked�városban a XVIII. 
század derekától kezdve egyre fontosabb szerepet játszottak a zsidók. 1753-ban 10 zsidó család élt Baján, s 1768-
ban 16 család kapott engedélyt zsinagóga építésére. A XVIII. század elejét�l a múlt század közepéig 31 céh kapott 
m�ködési engedélyt. A környékbeli falvak lakóinak fontos piaca volt a város. 
 
1706-ban I. Leopold saját jogkörében megadta Bajának a város jogcímet. 

                                                 
1 A dátummal, Ádám-Éva napjával magyarázható Baja címere, mely az els� emberpárt ábrázolja a paradicsomi almafa alatt. 
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A lakosságot 1739-ben a pestisjárvány tizedelte meg, majd 1751-ben az árvíz szedte áldozatait, ami visszavetette a 
lassan növekvésnek induló várost. 
 
A bajai uradalom 1750-ben a korszak legnagyobb birtokszerz�jeként számon tartott Grassalkovich Antal tulajdona 
lett.2  
 
A város gazdasági fellendülése ebben az id�ben felgyorsult, híresek voltak heti vásárai, s a jelent�s kereskedelmi és 
ipari központot a XVIII. század végén Kis Pestnek is hívták. 
  
A török ki�zése után Bács és Bodrog vármegye között több mint egy évszázadon át tartó per indult, mivel a 
megyehatárokban megegyezni nem tudtak. Az uralkodó 1802-ben törvényesen egyesítette Bács és Bodrog 
vármegyéket, ez után Baja tehát Bács-Bodrog megyei helység.  
 
A XIX. század els� felében virágzó keresked�város volt. Lakóinak száma meghaladta néhány kés�bbi nagyvárosét: 
1857-ben a lakosságszám 18 621 f�. 
 
Baja arculatát alapvet�en átalakította az 1840-ben bekövetkezett nagy t�zvész.  
 
Baja utolsó birtokosa a Zichy-Ferraris család volt. T�lük 1862-ben megváltotta magát a város, s megkezd�dött 
önálló élete. Jogi státusa 1873-ban megváltozott, törvényhatósági joggal felruházott város lett. 
 
Az els� világháború után, 1918. november 13-án Baja szerb megszállás alá került. 1919 végén megalakították Baja 
thj. város Budapesten székel� tanácsát, mely a szerb közigazgatás mellett, Magyarországon m�ködött. A trianoni 
békeszerz�dés ratifikálása után, mely a Baranya-Pécs-Baja háromszög szerb megszállását megszüntette, a balodali 
er�k kikiáltották a Baranya-Bajai Köztársaságot, mely a Magyarországhoz történ� visszacsatolást volt hivatott 
megakadályozni. Baja 1921. augusztus 20-án került vissza Magyarországhoz. Az új közigazgatási egység, a csonka 
Bács-Bodrog megye székhelye így tehát Baja lett. 
 
A második világháború ismét megszakította a fejl�dést. A Délvidék Magyarországhoz csatolásával 1941-ben Baja 
elvesztette megyeszékhelyi státuszát. A második világháború végét�l a város ismét megyeszékhely volt, de az új 
közigazgatási rendszer kiépítésével 1950-ben létrehozott Bács-Kiskun megye székhelye nem Baja, hanem 
Kecskemét lett.  
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A középkori Magyar Királyság Bácska területén csak részlegesen laktak szerbek, s adatokkal nem is támasztható 
alá, hogy ekkor éltek-e Baján. Bácska török megszállása után (1541) azonban a néhány hely�rségen és kisszámú 
el�városi muzulmán lakosságon túl leginkább szerbek költöztek be ezekre a területekre. 
 
Baja a török id�kben kerületi székhely volt a szegedi szandzsák részeként. A lakosság nagyobb részét szerbek tették 
ki és délszláv muzulmánok. Bár adataink vannak róla, a török összeírások nem említik a Szent Györgynek szentelt 
templomot, valószín�leg a szerény küls� miatt. Jelent�s számú bunyevác (katolikus horvát népesség) érkezett még 
1686-ban, ferences barátok vezetésével. 
 
A törökök 1687-ben hagyták el Baját. A város teljesen elhagyatottá vált. 1687-ben Petrovics Nobak rác kapitány 
hozta magával szerb fegyvereseit, akikkel Szabadka, Szeged és Baja várát népesítették be. 1690-ben pedig 
Csernovics Arzén  pátriárkával jöttek további népcsoportok. Így a legnépesebb nemzet a szerb lett: a város 
nemzetiségi összetétele 1720-ban: 11 százalék magyar, 4 százalék német, 81 százalék délszláv. A szerbek leginkább 
keresked�k és kisiparosok voltak, valamint katonák. 
 
1702-ben már volt görögkeleti szerb esperese Bajának - valamint 4 lelkész és egy diakónus is élt ott. 
 
Egy ideig a városban tartózkodott Monaszterlija János a szerb katonaság kapitányhelyettese. 1704. telén 
Csernojevics Arzén és Monaszterlija János megegyezése alapján Baján tartották a Nemzeti Gy�lést. Még abban az 
évben a szerb katonaság összeütközésbe került Rákóczi Ferenc felkel�ivel. A Baja melletti csata a szerbek számára 

                                                 
2 Eredetileg Mária Terézia a kulai uradalmat adományozta a grófnak, de a királyn� beleegyezett, hogy elcserélje a bajaira. 
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kedvez�tlenül végz�dött, emiatt sok szerb menekült el a városból. 1705-ben megszüntették az itteni határ�rséget, 
ezért sok szerb katona délebbre költözött az új határokhoz. 
 
Figyelemre méltó Grassalkovich Antalnak grófnak, a város birtokosának 1755-ben kelt, a városi közigazgatásról 
szóló szabályzata. Ebben rögzíti, hogy a bírói tisztséget évente más-más nemzetiség� bajai lakos töltse be, 
nevezetesen magyar, német, illetve rác (görögkeleti szerb). A városi tanács tagjainak összetétele is a nemzetiségi 
hovatartozásnak megfelel�en kell alakulnia: 4-4 tanácsnokot választanak mindegyik nemzetiségb�l. 
 
A karlóczai metropolia 1769-es összeírásából kiderül, hogy Baján 153 szerb ház volt. Az adatokból arra 
következtethetünk, hogy a XVIII. száxadban körülbelül 800-900 szerb élt a városban. A XIX. század folyamán ez 
állandóan csökkent. 1893-ban Baján már csak 332 szerb élt, 1910-ben 203. Baja nemzetiségi összetétele 1900-ban: 
81 százalék magyar, 7 százalék, 12 százalék délszláv. Vallás szerinti megoszlásban: római katolikus 85 százalék 
német, izraelita 11 százalék, egyéb 4 százalék. 
 
A XX. században a szerbek fokozatosan teljesen asszimilálódtak. 
 
A görögkeleti elemi iskola a legrégebbi Baja oktatási intézményei közül: 1695 alapították. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
Az els� Szent Miklós templomot 1715-ben állították fel. E templom születési anyakönyveit 1732-t�l, házasság- és 
elhalálozás-könyveit 1744-t�l vezették.  
 
Már 1765. nyarán elhatározták a szerbek, hogy a kis templom helyére egy új, nagyobb templomot építenek. Ennek 
értelmében Putnik Mózes bácskai püspök építési engedélyért folyamodott a bácskai vármegyegy�léshez. Amikor 
adminisztratív akadályokba ütközött, Nenádovity Pál metropolitához fordult, megkérve, hogy személyesen járjon el 
az Udvarnál annak reményében, hogy az építkezéseket még 1766-ban megkezdhessék. A metropolita kérte Mária 
Teréziát, legyen tekintettel arra, hogy nem egy különleges engedélyr�l van szó, hisz a régi templom helyén történ� 
építkezés valójában az egész. Az Udvar Illyr Bizottságának engedélyével a bajai egyházközség elkészíttette a 
terveket és az építési költségelszámolást, tehát elkezd�dhetet volna az építkezés. De megjött a "legfels�bb döntés" 
az elutasításról, s a vármegyével is viszályok keletkeztek, ami oda vezetett, hogy az megvonta az épít� céhek 
m�ködési engedélyeit. 
 
A karlóczai mitropóliai 1769-es összeírása szerint két templom és négy lelkész szolgálta a híveket. 
 
A mai nagyméret� templomot 1775-ben építették. Az egyhajós barokk templom homlokzatán már lecsendesült 
klasszicizáló formaelemeket is találunk. A torony magasságát az oromfal-átmenet lendületes íve is kiemeli. Az 
énekkari részek er�teljesen jelentkeznek a homlokzaton is. A szentély falának tört-íves vezetése a kés�barokk 
formakép szép megoldása. 
 
A templomot Radivojevity Arzén bácskai püspök szentelte fel 1779. augusztus 13-án. 
 
Az ikonosztázis fafaragó munkái, a kor szerb egyházm�vészetének legszebb alkotása, az 1790-es években készültek. 
Gyorsan megegyeztek Teodorovity (Pandazity) Arzénnal, aki éppen akkor fejezte be a bécsi fest�-akadémiát. 1793-
ban festette meg az ikonosztázist és az énekkari padok ikonjait. A templom boltozatára a Szentháromság 
monumentális kompozícióját festette a sarkokban a négy evangelista szimbólumaival Ezek voltak els� munkái a 
kés�bb híressé vált fest�m�vésznek. 1810-ben még elkészítette a püspöki trón ikonját is. 
 
Több értékes egyházm�vészeti alkotását a templomnak ma Szentendrén �rzik: XV. századi putír ("szentségtakaró"), 
Triptihon 1692-b�l, moszkvai nyomtatású Evangélium 1764-b�l.3 
 
 
A KÁPOLNA LEÍRÁSA 
 
A kápolna a korabeli szerb temet�ben áll. Katarina Vuity (leánykori nevén Szokolovity) építtette a kápolnát 1907-
ben elhunyt férje emlékére. A homlokzati középtornyos egyhajós, nyeregtet�vel fedett épület. A bels� térkét 
csehsüvegboltozatos terét a torony alatti axis és az oltártömeget poligonális apszisa fogja közre. 

                                                 
3 DAVIDOV, Dinko 1990. pp.284-285. 
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Az oltártömegnél tengelyben elhelyezett kis nyeregtet�s el�építmény vezet le az épület alatt elhelyezked� kriptába. 
 
Az épület körül csoportokba rendezetten régi sírkeresztek lettek felállítva a fás-ligetes enyhe lejtés� téren. 
 
 
Dokumentumok:  nyugati homlokzat 
   az ikonosztáz rajza 
   fotók 
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F.1.2. BATTONYA 
 
 
Esperesség: Szeged 
Els� templom: XVIII. század közepe 
Mai templom: 1778 
Egyházi ünnep: Istenszül� születése /Kisboldogasszony/, szeptember 21. (szeptember 8.) 
M�emléki besorolás:  
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Battonya Maros-menti helység. A Maros egyik mellékfolyójának, a Szárazérnek mindkét partján álló település. 
 
Battonya történelmének kezdete a honfoglalás el�tti id�kre nyúlik vissza: régészeti munkák során igen értékes 
újk�kori temet�k és lakások leleteit tárták fel. 
 
A település nevére vonatkozóan több elképzelés ismeretes, abban azonban zöme megegyezik, hogy személynév 
eredet� lehet. Györffy György történeti földrajza szerint a kora Árpád-korban keletkezett Anya néven ismert 
település egy része Both nevezet� birtokosáról a „botanya” elnevezést kapta, s innen ismertebb változatai: 
feltételesen Ekbatana,  a kora Árpád-kori Both-Anya, Batanyaegyháza. 1446-ban Bathonya, 1463-ban Bathogya, 
1558-ban Batanija, kés�bb Batonya, majd Battonya. 
 
A kora Árpád-korban kerektemploma volt, melyet a város határában folytatott régészeti kutatások igazolnak. 
 
A tatárjárás idején 1241-ben a település teljesen elpusztult. A mai város területén öt kis település létezett. Többségük 
Hunyadi János tulajdonába került, majd Hunyadi Mátyás ideje alatt a nagylaki Jaksity uradalom része lett. A 
Hunyadiak vitézeikkel és azok családtagjaival népesítették be. 
 
1526 után Csanád megye is a török betörések és hadjáratok színtere lett. Battonyára 1529-ben tört be el�ször a török, 
kés�bb 1552-ben, mindig nagy károkat és pusztítást hagyva maga után. 1566-ban Gyula eleste után Battonya is 
török kézre került, majd az 1596. évi tatár pusztítás során a falu a környék településeivel együtt megsemmisült. A 
csanádi török hely�rség parancsnoka 1640-t�l kezdve a tervszer� betelepítést folytatott. 
 
A karlócai békét követ�en (1699) a település földje a kincstáré lett, mivel egyik régi tulajdonos leszármazottja sem 
tudta igazolni birtokjogát. A falu 1718-ig lakatlan volt. 
 
Az újratelepítést 1718-ban a bécsi udvar irányította. Az ebben az id�ben bevándorlók is Csanád, Battonya, Deszk 
vidékén telepedtek le. A határ�rvidék kialakulásával Battonya 1720-ban a kamara tulajdonába kerül. 
 
Az 1730-as évek második felében a lakosság száma több okból csökkent: a Péró Szegedinác felkelés (1735) miatt 
Battonyáról és Tornyáról 87 család a temesi Bánságba menekült, az 1738. évi pestisjárvány során pedig a községben 
24 adózó jobbágy halt meg. 
 
Az 1740-es években 40 adózó családf�t írtak össze, s ekkor románok is települtek be. Az 1747. évi adóösszeírás 
szerint Battonyán 87 adózó családf� élt (kb. 800-1000 összlakos), 1756-ban már mintegy 2500 ember. 
 
A XVIII. század közepén a földek legnagyobb része Modenski herczeg uradalmához tartozott. A falu szegény volt. 
A megm�velt földek és erd�k legnagyobb része a földesúr kezében volt. Az 1735. évi számlálás alkalmával az 
összeírók akkoriban Battonyán 62 családf�t soroltak „szegénynek”, 16-ukat „közepes”-nek, és 11 családot írnak 
„gazdag”-nak. 
 
Csanád vármegyében 1771-ben lépett érvénybe az úrbéri rendelet. Ekkor a lélekszám mintegy 3000 lehetett. II. 
József korában az 1784-85- évi népszámlálás idején 2814-el éltek Battonyán. A XVIII. században az állattartás, 
majd a század végét�l inkább a gabonatermesztés a helybeliek megélhetési forrása. 
 
Battonya 1838-ban mez�városi rangot nyert és három országos vásár mellett egy hetipiac tartására kapott jogot. 
Ett�l kezdve Csanád megye második legnagyobb települése – Makó után. A többnemzetiség� település lakosságát a 
társadalmi tagozódás osztotta meg, ugyanis a zsellérek száma már Mária Terézia korában elérte a telkes 
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jobbágyokét. Az udvari kamara, mint földesúr uralta és kizsákmányolta a települést. Az ismert terheken kívül 1760-
tól a növekv� fuvarkötelezettség is súlyosbította a lakosság helyzetét. 1801-ben a kamara római katolikus 
magyarokat telepített azzal az ígérettel, hogy földet kapnak és három évig mentesek maradnak minden tehert�l. 
Mivel azonban csak 28 jobbágytelek állt üresen, ennyi család kaphatott csupán földet. 78 család megunván a 
földtelenséget és a szerb elöljárók hatalmaskodását, 1808-ban elköltözött a községb�l. 
 
Az 1840-es években megindult az iparosodás. A településen négy céh m�ködött. A mez�város lélekszáma ezt 
követ�en állandóan n�tt, els�sorban beköltözésekkel. Az 1850. évi adatok alapján 7364 személyt írtak össze.  
 
Battonya fejl�dését jelent�sen el�mozdította kedvez� földrajzi fekvése: a Pest-Arad közötti útvonalon feküdt. 
Vonzása kiterjedt a Csanád és az Arad vármegyei pusztákra is. 
 
A helyi többnemzetiség� lakosság 1848-49-ben a szabadságharc ügye mellé állt.  
 
Mez�városi jogállásáról Battonya 1872-ben önként lemondott, nagyközség lett. 1882-ben vasutat kapott és 
megalakult az els� takarékpénztára (1885). 
 
Az 1890. évi népszámlálásadatai szerint 12 ezren éltek a településen. 1891. június 21-én Battonyán a Viharsarok 
mozgalmaihoz kapcsolódóan agrárszocialista zendülés tört ki, majd ezt követte 1906-ban a nagybirtok nyomasztó 
hatására az aratósztrájk.  
 
A trianoni békekötés idején (1920) 13700-an éltek Battonyán. A 30-as évekig a nagyközség töretlenül fejl�dött, - 
annak ellenére, hogy az ország perifériájára került – meg�rizve járási székhely funkcióját. 
 
A két világháború közötti Battonyán – agrárjelleg� település mivolta mellett – mintegy 300 kisiparos tevékenykedett 
a szolgáltató iparban.  A második világháború idején hadm�veleti területté vált, a szovjet alakulatok 1944. 
szeptember 23-án itt lépték át a megyehatárt.  
 
A lakosság lélekszáma az 1949. évi népszámlálás adatai szerint 12666 f�. 
 
1950-ben Battonya – a közigazgatási átszervezések során – elvesztette járási székhely funkcióját és Békés megyéhez 
került: járási illet�ség� intézményei viszont megmaradtak. 
 
Az 1980. évi népszámlálás adatai szerint Battonyának 7962 lakosa volt. A többnemzetiség� városban 1995-ben 
7121-en laktak. 
 
Ma 6991 lakosa van. 
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A XVI. század közepén a bátor nemes, Dimitrij Ovcsarevity birtoka volt, aki Gyula parancsnokaként 1566-ban 
hunyt el a város török támadás elleni védelmekor. Már ekkor volt néhány szerb család, alattvaló a battonyai 
pusztákon. 
 
A magyar-török harcok idején a magyar lakosság elmenekült Battonyáról. A török id�k alatt Battonya az aradi 
nahijához, a csanádi szandzsákhoz tartozott. 1640-t�l kezdve a csanádi török hely�rség parancsnoka Raskából való 
szerbekkel népesítették be a Maros-mente nagy részét. A Battonyán letelepedett szerbek az 1686. évi török-elleni 
háború során a visszavonuló törökökkel együtt elmenekültek. 
 
Bánát török alóli felszabadítása után 1716-ban a falu adminisztratíve Csanád vármegyéhez tartozott. A megye 1720. 
évi összeírásban már 24 szerb adófizet� (jobbágy és zsellér) szerepelt, akik rideg állattartással foglalkoztak. Ekkor 
szerb családneveket is feltüntettek: Ivanov, Podina, Budisin, Stojadinov, Jaksity, Vidity és mások. Ezekben az 
id�kben Battonyán csak 20 kisebb ház volt, de már az 1734-es adatok szerint 103 család lakott itt, amelyb�l 84 
szerb, 19 magyar és 6 román volt.  
 
A karlóczai mitropólia 1769. évi egyházat és népességet vizsgáló számlálása 200 szerb házat említ Battonyán. A 
házak ismert száma alapján kijelenthet� nagy valószín�séggel, hogy a faluban közel ezer szerb lakott. A XVIII. 
század második felében (1772. és 1786.) Battonyát szerb-román faluként említik. A XVIII. század végén, a XIX. 
század elején magyarok költöznek be, így 1830-ban már magyar-román-szerb faluként írják le. 
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A XIX. század folyamán nagy mértékben n�tt a szerb lakosság száma. Az 1890-es népszámlálás adatai szerint a 
12.000-et meghaladó népesség összetétele: 62 százalék magyar, 21 százalék szerb, 14 százalék román és 3,5 
százalék szlovák anyanyelv� volt.  
 
1901-ben megalapították a Battonyai Szerb Olvasókört, mely 1926-ban újjáalakult, s 1945-ig tevékenykedett. 
 
1910-ben Battonyán 405 szerb házat és 2602 szerb lakost számlálnak. A XX. században csökken a szerb népesség, 
mely az I. világháború után nagy számban optál Jugoszláviába.4 
 
1995-ben 7121-en laktak itt: ebb�l mintegy 5577 volt a magyar, mintegy 600 szerb, 400 a román és 350 a cigány. 
Ma Battonyán 350 szerb lélek van.  
 
Battonya legrégebbi alapfokú iskolai oktatási intézménye, a szerb nemzetiségi iskola, már a XVIII. század vége óta 
létezik.  
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
Az ország török alóli felszabadítása után a Battonya egyházigazgatásilag az aradi püspökséghez soroltatott. 1920. 
óta a budai püspökséghez tartozik. 
 
A templom Mária születésének van szentelve. Már 1735-ben a vállalkozó szellem� és m�velt Szineszije Zsivanovity 
aradi püspök utasította a battonyai szerbeket, hogy a fa imaház helyén építsenek templomot id�tálló anyagból. 
Szokatlan vita kerekedett: az egyházközség a Csanád vármegyei gy�léshez fordult kéréssel, s püspökük utasítása 
ellen a közösség gyenge anyagi helyzetét hozta fel. A magyar Helytartótanács felhasználta a hívek kérését az 
érseküknél, hogy megvádolja az aradi püspököt nem csak azzal, hogy nem csak az adott esetben vétkes, de nyíltan 
az unió ellen van. Az egyházközség kérése a püspök miatt eljutott Mária Teréziához is, aki utasította Pavel 
Nenadovity mitropolitát, hogy álljon el a battonyai templom építését�l. 
 
Az aradi püspökség statisztikai áttekintésében 1755-ben a faluban állt egy régi vályogfalú templom, mely „épp hogy 
nem összed�lt”, és gyorsan neki kezdtek egy fatemplom építésének. 
 
Az els� templom és a liturgikus tárgyak leírása 1759-ben még eképp írta le a templomot: „Vályogfalú templom, 
vakolva és bemeszelve, új, egész megfelel�, zsindellyel fedve, ugyancsak fa szerkezet� toronykával, benne két 
haranggal, G. Szin. Zsivanovity által szentelve 1755. május 16-án. ……” 
 
Az 1769. évi karlóczai mitropóliai összeírás említi a templomot és 5 papot. 
 
Az új monumentális méret� templom 1778-ban lett felépítve. Az építészeti szándék szerint – valószín�leg az építtet� 
egyházközség kérése alapján – klasszicista stílusban épült meg, s emlékeztet az akkori városi templomokra. Az 
épület nyugati homlokzatát négy er�teljes pilaszter tagozza, melyek klasszicista triglíffel díszített övpárkányt 
hordanak, erre támaszkodik a timpanon. Felette masszív torony barokk sisakkal és kereszttel. A templomot 
felújították 1909-ben (ennek jelölése a horganylemezes toronysisakon), 1928-ban (bejegyzés az evangéliumban) és 
1938-1939-ben. 
 
Az 1997-es helyreállítás alkalmával, amikor a vakolatot a homlokzatmagasság feléig leverték, kiderült, hogy a mai 
ablakméretek az építéskorabelinél kisebbek: azok parapetje mintegy 8-10 sorral tovább lett falazva az eredeti 
nyílásmérethez képest egy kés�bbi id�pontban. Valószín�leg a faltestek nem voltak megfelel�en állékonyak a nagy 
ablakkivágások miatt, s a gyengítés méretét csökkentend� az ablakok parapetjét feljebb falazták. Azonban a 
hozzáépítés nem volt szakszer�: a kiegészít� téglafalazatot nem csorbázták be, a továbbépítés függ�leges dilatációs 
hézaggal jól követhet�. 
 
Az ikonosztáz faragványai neoklasszicista stílusban készültek a XIX. század második felében. Az ikonfest�i 
munkák két bánáti fest�höz köthet�k: Száva Petrovity és a jóval fiatalabb Dusan Alekszity nevéhez. Szent Miklós 
f�ikonján megtalálható a fest� szignója: „Isten segítségével készítette Száva Petrovity temesvári lakos 1820 nyarán”. 
Az Ábrahám áldozata és az Utolsó vacsora ikonjain egy másik mester kézjegye található: „Festette Dusan Alekszity, 
aradi lakos 1880. évben.” Az ikonosztázt két alkalommal újították fel illetve restaurálták, a XX. század elején pedig 

                                                 
4 Az 1930. évi népszámlálás adatai szerint a lélekszám több mint ezerrel csökkent, így 12728-an maradtak a helységben. 
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egyes ikonokat ügyetlenül átfestettek. Dusan Alekszity battonyai templomban végzett fest�i munkáiról 
fennmaradtak archív hírek az 1880-as évb�l, mely szerint az ikonosztáz faragványait újra aranyozta, az ikonokat 
„lemosta és lakkozta, némelyeket újra megfestette”. Az ikonosztázon található ikonokon túl még megfestette a 
Mária-trón ikonjait is, valamint Aranyszájú Szent János ikonját a püspöki trónon. Alekszity a battonyai templomban 
fali kompozíciókat is készített: a szolea feletti boltozaton, a nyugati falon és a n�i rész feletti boltszakaszon.5 
 
 
Dokumentumok:  alaprajz (felmérési) 
   2 metszet (felmérési) 
   4 homlokzat (felmérési) 

ajtók (felmérési) 
ikonosztáz rajza (felmérési) 

   fotók 
 

                                                 
5 DAVIDOV, Dinko 1990. pp.287-288. 



F.1. Magyarország szerb ortodox templomai a Budai Szerb Ortodox Püspökség jurisdikciója alatt F.1.2. Battonya 

Magyarország szerb ortodox templomépítészete. Függelék 129 



F.1. Magyarország szerb ortodox templomai a Budai Szerb Ortodox Püspökség jurisdikciója alatt F.1.2. Battonya 

130 Magyarország szerb ortodox templomépítészete. Függelék 



F.1. Magyarország szerb ortodox templomai a Budai Szerb Ortodox Püspökség jurisdikciója alatt F.1.2. Battonya 

Magyarország szerb ortodox templomépítészete. Függelék 131 



F.1. Magyarország szerb ortodox templomai a Budai Szerb Ortodox Püspökség jurisdikciója alatt F.1.2. Battonya 

132 Magyarország szerb ortodox templomépítészete. Függelék 



F.1. Magyarország szerb ortodox templomai a Budai Szerb Ortodox Püspökség jurisdikciója alatt F.1.2. Battonya 

Magyarország szerb ortodox templomépítészete. Függelék 133 



F.1. Magyarország szerb ortodox templomai a Budai Szerb Ortodox Püspökség jurisdikciója alatt F.1.3. Beremend 

134 Magyarország szerb ortodox templomépítészete. Függelék 

F.1.3. BEREMEND 
 
 
Esperesség: Mohács 
Els� templom: XVIII.sz.eleje 
Mai templom: 1754-55 
Egyházi ünnep: Krisztus mennybemenetele 
M�emléki besorolás: MJ 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Beremend Magyarország legdélibb pontján helyezkedik el a Dráva és a Duna által határolt háromszögben a Dráva-
mellék tájegységben, Siklóstól délkeletre.  
 
Beremenden a legrégibb leletek, melyek az ember jelenlétére utalnak, az újk�korból származnak. Szórványos 
rézkori edények jelzik az ember folyamatos jelenlétét e területen, de s�r�bb betelepülésre a bronzkortól kezdve 
vannak adatok. Kés�bb a római id�kb�l, a Kr. u. 4. század végér�l vagy az 5. század elejér�l való egy európai hír� 
lelet: egy egykori helytartónak, Valerius Dalmatiusnak adományozott bronztábla, aki a mai Beremend hátárában 
lev� villájába vonult vissza.  
 
A terület a magyar honfoglalás után a 10. században népesült csak újra: minden bizonnyal a község a Kán 
nemzetség szállásterületévé vált, ezt látszik igazolni a község névadójának, Beremeni Péternek pecsétje, amelynek 
alsó felében a Kán nemzetség lép�, szembeforduló oroszlánalakja látható. Az els� okleveles forrás, amely 
Beremendet említi, 1281-b�l való, mikor is Beremeni Péter 7 ekényi földjét 20 dénár M-ért eladta rokonának, 
Kostáni Bekének. Beremend virágkorát a Hunyadiak alatt élte, mez�városi ranggal bírt, vásártartási joggal 
rendelkezvén élénk gazdasági élet jellemezte a XV. században. 
  
A török hódoltság idején Beremend is, akár a többi mez�város, els�sorban bortermelésb�l élt, amihez kit�n� 
szállítási lehet�séget nyújtott a Duna és a Dráva. Beremendet, a korábban pécsi káptalanhoz tartozó mez�várost 
Ferdinánd király átvette Perényi Gábortól azzal a céllal, hogy Szigetvár ellátását biztosítsa: Szekcs�i Máté szigeti 
vajdának juttatta. A nagyharsányi csatában (1687. aug. 12.). Beremend szerepe jelent�s, hiszen itt húzódott a török 
sereg hadtáp- és utánpótlás vonala. 
 
A csatát követ� évek írott forrásai üres, kihalt pusztának említtették Beremendet. A török ki�zése után Veteráni 
Lajos császári tábornok kapta jutalmul Beremendet. Az � irányításával az 1700-as évek elején megkezd�dött a falu 
benépesítése, részben bevándorlás által, részben pedig betelepítéssel. A tervszer�, célirányos betelepítést Mária 
Terézia birodalmi politikájával összhangban az Eszterházi család valósította meg. Földesúri fennhatóságuk idején 
nagy számú német hospes költözött Beremendre családjával. Az uralkodói telepítési politika révén nemcsak 
németek kerültek a magyar falvakba, hanem szerb lakosság is. Beremend három nemzetiség�, három templomú 
faluvá vált abban az id�ben. A német, magyar, szerb lakosság a faluban „etnikai szigetekre” tagolódott, de ez nem 
jelentett feltétlenül elzárkózást. 
 
Az 1867-es kiegyezéssel átalakult Osztrák-Magyar Monarchia újkelet� politikai, gazdasági viszonyai közt 
Beremend tudott élni a polgári fejl�dés lehet�ségeivel. Ipari fejl�dése nagyban a f�hercegi származású Schamburg 
Lippének, a dárdai uradalom tulajdonosának nevéhez f�z�dött. Már 1858-tól árvízvédelmi, vízelvezetési és 
lecsapolási munkálatok kezd�dtek, melyek eredményeként véd�töltés épült fel a Dráva-menti rétségeken. Igazi 
változást az 1910-t�l beindult Portlandcement- és mészm� jelentett.  
 
Az els� világháború nem hagyta érintetlenül a falut: a háborút lezáró trianoni békeszerz�dés alapján majdhogynem a 
falun keresztül vezetett az országhatár, jelent�s külterületek (erd�k, rétek) kerültek a határ túloldalára. 
 
1941-ben a Délvidék megszállásakor újra visszacsatolták a beremendi közjegyz�séghez Petárda, Torjánc, Újbezdán 
falvakat. A község 1944. november 28-án szabadult fel. 
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SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
Nincsenek adataink arról, mikor költöztek ide szerbek, de nagy valószín�séggel már a török id�kben, s az is biztos, 
hogy a nagy szerb bevándorlás alkalmával is letelepedett itt néhány család. 
 
Az 1715-ös és 1720-as összeírás már jelent�s számú szerb lakosságról ír. Ekkor Beremend a gazdag szerb falvak 
közé tartozott. Persze mindemellett tudnunk kell, hogy Baranyában ez a házak számában nem sokat jelent - tehát 
1720-ban 25 ház állt a faluban, 1731-ben 34, leginkább szerbek által lakva. A magyarországi pravoszláv 
templomokat és lakosokat összeíró 1734-35-ös (magyar) jelentés Beremendr�l következ�képpen szól: "Beremend. 
Ecclesia ex saepibus, praeest popa schismaticus. Illocska filialis." 
 
A budai szerb püspökség 1750-es összeírása alapján Beremenden 56 szerb ház volt és 40 "más hit�", leginkább 
sokác. Ekkor már állt egy fel nem szentelt szerb templom és egy római katolikus. 1890-ben a statisztikai adatok 409 
szerb lakosról tudnak a faluban. 1896-ban azonban csak 354 szerb élt 71 házban. A faluban volt szerb görögkeleti 
hitvallású iskola 65 tanulóval, saját tanítóval. 
 
A XX. században az asszimilációs folyamatok és a háborúk miatti elköltözések miatt rohamosan csökkent 
Beremend szerb lakossága: 1905 - 352 lélek; 1917 - 335 szerb. A folyamat mára befejez�dött - egy szerb család 
lakik Beremenden. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
1896-ban paróchiális templom, saját pappal, a mohácsi protopresbiterátus része. A keresztel� és temetkezési 
könyveket 1754-t�l, a házasságiakat 1760-tól vezették. A paróchiát 1752-ben alapították; 34 kataszteri hold tartozott 
hozzá. Filiája volt Illocska és Rácbóly. 
 
A szerb görögkeleti templom Beremenden Krisztus mennybemenetelének van szentelve. Az els�, paticsfalú 
templomot nem sokkal a nagy szerb vándorlás után építették; a mait pedig 1754-55-ben. Az egyházi anyakönyveket 
a születésr�l és elhalálozásról 1754-t�l, a házasságokról 1760-tól vezetik. 
 
A templom tartós anyagból történ� felépítése nem volt adminisztratív akadályoktól mentes. A gondok már 1753-ban 
elkezd�dtek. Azonban a szerbek gyorsan, két év alatt felépítették a templomot 1755-re. 1756. január 2-án a magyar 
Vallásügyi Helytartótanács Baranya vármegye jelentésére alapozva (amely kiemeli, hogy a mohácsi, dunaszekcs�i 
és beremendi templom engedély nélkül épült fel) elrendeli, hogy ezen helységek templomait le kell bontani vagy át 
kell engedni a katolikusoknak használatra. A helytartótanács 1756. ápr. 24-én megismételte döntését. Mindennek 
ellenére a templomot nem bontották le, s nem is adták át a katolikusoknak. 
 
A szerbek második generációja 1776. nyarán teljes kör� helyreállítást végeztetett, amihez már megkapták Mária 
Terézia engedélyét. A mesterek nevei: Francz Mayer, Zimmer és Mauer mester, Joseph Gavner. Ekkor állították a 
tornyot is. A mai tektonikus fém toronysisakot 1887-ben készítették. 
 
Az ikonosztázist egy kevésbé ismert bécsi fest� készítette, Szabljicki, neoromantikus formaképzéssel.6 
 
 
Dokumentumok:  fotók 
 

                                                 
6 DAVIDOV, Dinko 1990. p.289. 
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F.1.4. BUDAKALÁSZ 
 
 
Esperesség: Buda 
Els� templom: 1729 
Mai templom: 1752 
Egyházi ünnep:  Gábriel arkangyal, július 26. (július 13.) 
M�emléki besorolás:  
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
A település Budától északra egy olyan �si területen lett alapítva, melyen keresztül Szentendrére, Visegrádra, 
Esztergomra és azon túl nyugatra vezetnek az utak, s Bécs felé a határában folyó Dunán könnyen el lehet jutni. Ilyen 
potenciálisan kiemelt földrajzi fekvése történelmét is dönt�en befolyásolta 
 
A település létét, a településre való alkalmasságot bizonyító legrégebbi feltárt leletek az utolsó eljegesedés utáni 
korból, kb. 15 000 évvel ezel�ttr�l származnak. Igen gazdag tárgy- és sírleletek maradtak fenn a Gravettien- és 
bodrogkeresztúri-kultúrából és a bronzkor idejéb�l. 
 
Az i.e. VI. század közepén szkíták telepedtek le e területen. Az i.e. I. században, az illír-kelta eredet� eraviscusok 
jelentek meg, majd rövidesen a római birodalom hódító légiója, melynek központja Budakalásztól délre Aquincum 
volt. A Budakalász körzetében kiépített védelmi rendszer, az itt táborozó légió el�védjeként, annak szerves része 
volt. 
 
A népvándorlások idején a hunok, longobárdok és avarok is megtelepedtek itt.  
 
Budakalász térségében a Kuszán és a Kartal nemzetség telepedett le. A kabarok, mint a Kazár-törökség nemzetsége, 
els�sorban katonai jelleg� feladatokat láttak el. A rómaiak által épített táborhelyeket és �rtornyokat er�dítményként 
használták fel. 
 
A Kalász helynévben talán a káliz (kaluz) izmaelita népnév rejlik7, s nem pedig a laikusoknak kézenfekv�bb 
búzakalász (habár a szóalak módosulásában nyilvánvalóan szerepet játszik). 
 
Az els� közvetett írásos emlék 1135-b�l maradt fenn, amelyben Lampert és felesége, a bozóki prépostságnak 
adományozza Megyer-közeli sz�l�jét és házát. 
 
A második közvetett írásos emlék a tatárjárás utáni id�b�l származik, amely egy határjárás szövege, a budai 
káptalan 1299-ben keletkezett okleveléb�l. Ebben a Kaluzi nemzetség két tagja szerepel tanúként a Boront érint� 
(mai nevén Csobánka) birtokperben.      
 
A Kaluz család tagjai, a korabeli oklevelek tanúsága szerint, a királyi udvar tisztvisel�i voltak. Ez lehet a 
magyarázata annak, hogy egyházas hely lett ugyan, de sem a pilisi apátság, sem a szigeti apácák nem tudták 
megszerezni maguknak, így királyi birtok maradt. 
 
A törökel�renyomulásával Budakalász (Kaláz és Káloz néven) a budai szandzsák területéhez tartozott. Az 1562-b�l 
származó adatok alapján török földesura volt (Tavan Zagreb), csauszok (szultáni test�rök) kaptak kaszálót, 
szpáhiknak fizettek adót, és (annak ellenére, hogy a kett�s adózás bevezetésével a magyar tulajdonosoknak is 
fizettek) Kaláz (Kalaz, Kaluz, Kálóz) a hódoltság idején végig lakott volt. Az ekkori lakosság a török tulajdonosok 
által idehurcolt, vagy letelepített, a földjeiken dolgoztatott munkaer�t jelenthette, akik együtt élhettek a magyar 
földesurak �slakos jobbágyaival.8 
 
A tulajdonviszonyban 1650-ben történt változás, amikor az új földbirtokos a Wattay (Vattay) család lett9; egészen a 
XIX. században lezajló tagosításig. 

                                                 
7 A kazároktól elszakadt kabarok bolgár mohamedán eredet� nemzetségét nevezzük izmaelita kálizoknak (kaluzok). 
8 Az 1728-ban készített összeírás szövege szerint Kalaz „régt�l fogva lakott”, és 7 örökös jobbágyot nevez meg. 
9 Ténylegesen 1699-ben vették birtokba. 
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1684-ben Musztafa pasa Kalászon át érkezik a szentendrei ütközet színhelyére, és ugyanezen útvonalon jön Buda 
ostromára a császári sereg is, mindent felélve-feldúlva, 1686-ban. 
 
Átmenetileg Kalász is elnéptelenedett ezekre az évekre, majd lassacskán megindult a visszatelepülés: 1690-91-ben 
szerbek érkeztek Kalász területére. 
 
A munkaer�hiányt Mária Terézia uralkodása alatt, igyekeztek németajkú betelepül�kkel enyhíteni. E második 
betelepülési hullámban több, mint egy évszázadon át, német családok érkeznek a faluba. Az oklevelek és egyéb 
írásos emlékek alapján, f�bb állomásai a következ� évek: 1706, 1718, 1723, 1729, 1820-30. Így Budakalász 
hangsúlyosan kétnemzetiség� településsé fejl�dött. 1828-ban a családok száma meghaladta a 200-at. A 
„kétnemzetiség” abba is jelentkezett, hogy a XVIII. század elejét�l Kaláz neve németül is bekerült az él� 
nyelvhasználatba: Calasch-nak írva. 
 
 Az 1888-ban meginduló g�zvasúttal valamelyest felélénkültek a termelési-értékesítési tevékenységek. A lakosság 
száma több, mint másfélszeresére n�tt. 1900-ban rendezett jogú község lett, és a neve is véglegessé vált: Kaláz 
helyett Budakalász, a német neve pedig Galasch helyett Kalasch lett. 
 
Az I. világháborúig villamosított HÉV megélénkítette az ipari jelleg� tevékenységeket. A fejl�désnek köszönhet�en 
1941-ben már 3259 lakost számláltak. A népszámlálás adatsora 2702 magyar, 416 német, 106 szerb, 2 szlovák, 34 
egyéb nemzetiség� lakost említett. Valamivel reálisabb képet kaphatunk a tényleges helyzetr�l, ha ezekkel az 
adatokkal összevetjük a vallás megoszlását: római katolikus 2751 f�, görögkeleti 252, református 141, evangélista 
55, izraelita 48, görög katolikus 11, baptista 1 f�. 
 
A II. világháború háború után 1955-ben már 8348 ember élt Budakalászon. A második iparosodási hullám a 60-as 
évekt�l a 70-es évekig érte el Budakalászt; az alvóvárosi szerepkör egyre jobban meger�södött.  
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A szerbek e elhagyott területen a török uralom alatt jelentek meg a XVII század elején. A falu kisszámú lakossága 
sz�l�termesztéssel és állattartással foglalkozott. 
 
A Nagy Vándorlás idejében, 1690 �szén 20-30 szerb család költözött Kalászra, köztük két szerzetes is: Szofronije az 
ovcsar-kablári Szretenyából és Viszarion Blagovestenjából. 
 
A szerbek els�sorban sz�l�-gyümölcstermesztéssel és kereskedéssel, míg a XVIII. században folyamatosan 
beköltöz� svábok szántóföldi m�veléssel, állattartással foglalkoztak. 
 
A XVIII. század közepén 60 szerb ház volt Kalászon, valamivel kés�bb, 1769-ben 70 családot számláltak.  
 
A nemzetiségek megoszlása szerint 1828-ban 102 szerb, 69 német, 7 magyar, 3 szlovák, 1 zsidó és 20 egyéb család 
élt a faluban. 
 
1847-ben 684 szerb lakosa volt a falunak, s 1867-re ez 611-re csökkent. A statisztikai adatok a továbbiakban is a 
szerb lakosság lélekszámának csökkenésér�l tanúskodnak: a budai püspökség sematizmusában 1896-ban 659 szerb 
lakosról tudunk 90 házban. 1905-ben már csak 530-ról. Kalász ekkor német-szerb-magyar falu volt. 
 
1896-ban megépült a szerb ortodox felekezeti iskola Dumtsa Jen� szentendrei polgármester és felesége, Petronela 
végrendeletének megfelel�en. Az iskolának saját tanítója volt, 70 diákkal. Az I. világháború után néhány család 
optált Jugoszláviába, s ezután az asszimiláció gyorsan csökkentette a szerb lakosságot. A világháborúk közötti, 
er�söd� irredenta hangulatú években a 3259 lakosú településen 252-en vallották magukat görögkeleti vallást 
követ�nek, azonban csak 106-an ismerték el szerb származásukat. 
 
Ma Budakalász körülbelül 170 szerb lélket számlál. 
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A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
1896-ban paróchiális templom, saját pappal, a budai protopresbiterátus része. Az egyházi könyveket 1752-t�l 
vezették. A paróchiát 1752-ben alapították; 33501 kataszteri hold tartozott hozzá. 
 
Az els�, Gábriel arkangyalnak szentelt boronafalú templomot a Nagy Vándorlás után építették. A mai nagy barokk 
templomot k�b�l és téglából emelték 1752-ben, amikor elkezdték az egyházi könyveket is. A templomot a budai 
püspök, Dionoszije Novakovity szentelte fel. A torony építése kés�bbre halasztódott az anyagi fedezet hiánya miatt. 
1778-ban íródott az egyházközség kérelme, hogy az illetékes hatóságok engedjék megépíteni a tornyot a budai Jozef 
Hertzler tervei szerint. A következ�, 1779-es év elején a magyar Helytartótanács vallásügyi Bizottsága elrendelte, 
hogy a toronyépítést halasszák el addig, míg az egyházközség nem biztosítja a megfelel� összeget, melyet az 
épít�mester költségbecslése tartalmaz. A torony 1787-ben felépült. Az egyházközség sz�kös anyagi helyzetér�l 
tanúskodik az a levél, melyet Luka Vukajlovity küldött 1784. május 5-én a komáromiaknak, amelyben a bíróval és 
esküdttel kér segítséget a templom szebbé tételéhez.10 
 
Az ikonok a XVIII. század végér�l valók, Teodor Kracsun stílusában készültek. Egyszer� felépítményre vannak 
felhelyezve, melyet 1905-ben építettek.11 
 
 
Dokumnetumok:  alaprajz 
   ikonosztáz rajza 
   fotók 

                                                 
10 A komáromi templomi archívum, 339. szám. in: Davidov, Dinko 1990. p.321. 
11 u.o. 



F.1. Magyarország szerb ortodox templomai a Budai Szerb Ortodox Püspökség jurisdikciója alatt F.1.4. Budakalász 

Magyarország szerb ortodox templomépítészete. Függelék 141 



F.1. Magyarország szerb ortodox templomai a Budai Szerb Ortodox Püspökség jurisdikciója alatt F.1.4. Budakalász 

142 Magyarország szerb ortodox templomépítészete. Függelék 



F.1. Magyarország szerb ortodox templomai a Budai Szerb Ortodox Püspökség jurisdikciója alatt F.1.4. Budakalász 

Magyarország szerb ortodox templomépítészete. Függelék 143 



F.1. Magyarország szerb ortodox templomai a Budai Szerb Ortodox Püspökség jurisdikciója alatt F.1.5. Budapest 

144 Magyarország szerb ortodox templomépítészete. Függelék 

F.1.5. BUDAPEST 
 
 
Egyházi joghatóság: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperesség: Buda 
Els� templom: XVI. század 
Második templom: 1698 
Mai templom: 1733 
Ikonosztázis:1857 
Egyházi ünnep: Szt. György, május 6. ( április 23.) 
M�emléki besorolás: M 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
A település részletes leírását nem ismertetjük ismertségére való tekintettel és terjedelme miatt. 
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A honfoglaláskor a szláv népek a Duna pesti oldalán laktak. A tatárjárás a pesti részt igen veszélyesen érintette, sok 
lakosa a támadások el�l átmenekült a budai hegyekbe. Ekkortájt költöztek ide németek is, s kiépült Buda, melyet 
sokáig még "Új Pest"-nek (Novum Castrum Pestiense) hívtak. 
 
IV. Béla alatt Pest keresked�várossá fejl�dött, Buda pedig mint királyi székhely, a gótika jegyében épült ki. Ez a 
stílus jellemz� Zsigmond építkezéseire is. Mátyás alatt a magyar reneszánsz értékei szerint folytak az építkezések. 
Szerbek akkortájt jelentek meg Pesten és Budán, mint a királyi hader� hajósai (sajkásai).  
 
Pest rögtön a mohácsi vész után török kézre került, Buda pedig 1514-ben esett el. 
 
A szerbek a török megszállás alatt nagyobb számban költöztek be e két településre. Ekkortól beszélhetünk jól 
elkülöníthet� szerb építkezésekr�l is. Budán kiépült a Tabán, melyet a köznyelvben csak "Rácvárosnak"-nak hívtak. 
Pesten pedig, bár jóval kisebb negyedként, a városfal Dunához közel es� déli részén alakult ki szerb település. 
 
A XVI. században már mindkét szerb városrésznek volt saját imahelye. A Tabán volt a budai püspökség székhelye, 
mely az ipeki patriarchatus újrafelállításakor jött létre.  
 
A szerbek jól alkalmazkodtak az új államhatalomhoz, s f�leg vallási téren el�jogokkal is rendelkeztek. Nagyobb 
építkezések esetén közvetlenül a budai pasához fordultak. A grábóci évkönyvek szerint például 1585-ben építési 
engedélyt a budai "vezér"-hez fordultak, aki fermánban engedélyezte a monostor felépítését. 
 
Buda 1686-os visszafoglalása újabb fordulópontot jelent. A hadjáratok igen sikeresen folytak. Magyarország 
felszabadult. A bécsi Udvarral megegyezésre jutó szerb vezet�k népfelkelést indítottak el, hogy a közeled� császári 
er�kkel egyesülve kiszorítsák a törököt Szerbiából is. Azonban a támadás lendülete megtört, s ideiglenesen 
békekötés jött létre a török és a császári hader�k között. A mozgósításoknak eleget tev� szerbeknek menekülniük 
kellett hazájukból a megtorlások el�l: 1690 nyarán az ipaki pátriárka vezetésével 70-80 ezer szerb érkezett 
Magyarország területére. (Egyes adatok szerint 40.000-70.000 családról van szó, ami az akkori családviszonyokat 
véve a 200.000 f�t is meghaladhatja.)12 
 
A Duna mentén felfelé menekül� csoportok folyamatosan telepedtek le, létrehozva nagy szerb helységeket. 
Dunaszekcs�, Baja, Dunaföldvár. Az utolsó csapatok Csarnojevics Arzén pátriárka vezetésével Budánál álltak meg. 
A környez� településeken a lakosság többségi részét alkották: (Buda)Kalász, Csobánka, Pomáz, Szentendre. Buda 
szerb lakossága is számottev�en megn�tt, Pest lakossága kisebb mértékben. 
 
Voltak, akik innen Egerbe vagy Miskolcra költöztek, egyes családok pedig nyugat felé folytatták útjukat, hogy 
Mátyás szerb sajkásainak lakhelyein: Esztergomban, Komáromban, Gy�rött telepedjenek le. 
 
                                                 
12 PÁL Tibor: A szerbek nagy kivándorlása. in: ZOMBORI István 1991. p.81. 
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Az els� népösszeírás a tabáni szerbekr�l a "Nagy vándorlás" után néhány évvel, 1696-97-ben készült. Ez a 
dokumentum név szerint említi a lakósokat. A neveket vizsgálva kiderül a családok származása is: legtöbbjük a régi 
Szerbiából jött, kisebb részük Montenegróból, Hercegovinából és Boszniából. Viszont már ekkor is költöztek fel 
Magyarországon már régebben megtelepedettek: Komoránác, Somborác, Csongrádác, Oszeklija. / = Komáromból, 
Zomborról, Csongrádról, Eszékr�l/. Hasonló összeírások léteznek még 1702 és 1720-ból.13 
 
Adminisztratív - politikai oldalról a budai szerbek 1696-ban privilégiumokat kaptak, mely által önkormányzatot 
hozhattak létre. Minden feln�tt férfi jogosult volt a választásra. 70-76 f�s önkormányzatot hoztak létre, amelyb�l 
megválasztották a vezet�t és a különböz� elöljárókat, hogy a f�város felé kisebbségi érdekeiket szolgálják. 
 
A pesti és a budai szerbek a szentendreiekkel igen el�kel� szerephez jutottak a karlóczai érsekség XVIII. századi 
életében. Mind az egyház, mind a nemzet életében szervez�erejük országszerte elismert volt.14 Mint keresked�k és 
iparosok, anyagilag is az el�kel�k sorába emelkedtek. A kulturális életen belül a könyvnyomtatás megindítása az 
els� jelent�s lépés. 1795-ben a Magyar Királyi Egyetemi Nyomda keretén belül szerb nyomda kezd m�ködni. 1826-
ban a Magyar Tudományos Akadémia mintájára megalakult az els� szerb tudományos társaság, a Matica Szrpszka, 
amely 1964-ig Pesten székel. 1835-t�l számos szerb lap jelent meg Pesten és Budán. 1838-ban Tököli - Popovics 
Száva megalapítja az egyetemi és f�iskolai ifjúságnak szánt Tököliánumot, amely egész a II. világháborúig 
m�ködött. 
 
A Tököliánum régi épületét, amelyben 1864-ig a Szerb Matrica is székelt, 1907-ben bontották le. A mai épület 
Fellner Sándor tervei szerint 1907-1909 között épült a régi helyén, a Veres Pálné u. 17-19 szám alatt. A régi épület 
klasszicizáló oromzatai, szoborcsoportja, amelyet 1840 körül Uhrol Ferenc szobrász készített, ma is látható az új 
épület udvarán.15 
 
A XIX. században er�teljesen megindult az asszimiláció. 
 
Az 1896-os, budai görögkeleti püspökség által készített összeírás szerint Budán 31 házban 338 szerb lélek élt: 176 
férfi és 162 n�. Szerb pravoszláv iskola is m�ködött 31 tanulóval, saját tanítóval. Ugyanezen összeírás szerint Pesten 
ekkor 24 házban 570 szerb élt: 346 férfi és 224 n�. A szerb iskolába a tanító 16 gyermeket oktatott.  
 
A XVIII-XIX. században még néhány ezret kitett a szerb lakosság, de mint az adatokból kit�nik, a XX. század 
elejére már csak 900 körüli a szerbség száma. Ma már csak szimbolikus számról beszélhetünk. Azonban e kis 
csoport igyekszik meg�rizni kulturális örökségét: kutatja hagyományait, a pesti szerb pravoszláv templom még most 
is m�ködik, s Budán, a Tabánban egy 1865-ben állított kereszt még ma is �rzi a nagymúltú budai szerbség emlékét. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
1896-ban paróchiális templom, saját pappal, a budai protopresbiterátus része. Az egyházi könyveket 1779-t�l 
vezették. A paróchiát 1688-ban alapították. 
 
A pesti szerbek els� templomának a felépítését a XVI. századra tehetjük. 
 
A mai pesti szerb templom a XVII. század legvégén és a XVIII. század folyamán a török id�k templomának helyén 
épült fel, s szentélyének mai falai annak alapfalain nyugszanak. Ezt igazolták az 1959-ben végzett ásatások is. 
Sajnos, a feltárás mértéke nem tette lehet�vé a régi templom alaprajzának a tisztázását, azonban az eddigiek során 
feltárt falrészek egyhajós, félköríves szentélyzáródású templomra engednek következtetni. 
 
A török kori templommal kapcsolatos legkorábbi feljegyzéseink sajnálatosan eléggé késeiek és gyérek. Tudjuk, 
hogy a templom Szent Györgynek volt szentelve, s 1655-ben külön szerb temet� tartozott hozzá. 
 
A török kori templom Buda visszafoglalásakor megsemmisült, helyén az új templom 1698-ban készült el, s az év 
nyarán maga Csarnojevics Arzén pátriárka szentelte fel, - közvetlenül maga alá, illetve a mindenkori pátriárka 
hatáskörébe rendelve; s pápaválasztási joggal ruházta fel a templomhoz tartozó egyházközséget. 
 

                                                 
13 DAVIDOV, Dinko 1990. pp.290-291. 
14 DAVIDOV, Dinko 1990. p.291. 
15 VUJICSICS D. Sztoján 1961. p.7. 



F.1. Magyarország szerb ortodox templomai a Budai Szerb Ortodox Püspökség jurisdikciója alatt F.1.5. Budapest 

146 Magyarország szerb ortodox templomépítészete. Függelék 

Az 1695-1698 között épült templomnak csupán egy igen vázlatos rajza maradt ránk a pesti szerb egyházközösség 
egykorú pecsétjér�l. Ennél azonban lényegesebb a ma is álló, a nyolcszög három oldalával záródó szentély-rész 
három magasan fekv�, a f�tengelyben és kétoldalt álló, félköríves záródású ablakával s szokatlanul vastag falaival, 
amelyb�l következtethetünk a keletelt, egyhajós, egyszer� barokkos templom arányaira. A templomnak nem voltak 
támpillérei, s a rendelkezésünkre álló hevenyészett rajz alapján arra következtethetünk, hogy déli oldalán 
valószín�leg faépítmény�, alacsony gúlatet�s harangtorony (harangláb) állhatott. A méreteiben kicsiny, építészetileg 
egyszer� és berendezésében szerény templom kb. 1730-ig állt, amikor hajójának kib�vítéséhez láttak. 
 
Mai alakját a templom a XVIII. század folyamán végzett hozzáépítések és b�vítések során nyerte. Ez két részletben 
történt. El�ször a hajó b�vítését végezték el, mégpedig úgy, hogy lebontották az 1695-1698 között épült templom 
kicsiny hajóját, csupán a szentélyt hagyta meg, s az új oldalfalakat egymástól nagyobb szélességben építették a 
szentély falaihoz. Az új hajó oldalhomlokzatai a mai ötödik támpillérig húzódtak, f�homlokzata pedig annak 
vonalában volt. A templom f�homlokzata (ma a hajó zárófala) oromzatos lehetett, kétoldalt egy-egy magasan fekv�, 
de nagyobb mérték� ablak állt. 
 
A templom hajójának a b�vítését 1733-ban fejezték be. Err�l tanúskodott a déli bejárat felett elhelyezett k�tábla 
felirata, amelyet a barokk kapu jó részével együtt 1870 körül falaztak el az eléje épített fülkével. 
 
A déli oldal elfalazott, 1733-ból való faragott k�keret� kapujának törtív�, záróköves kapuszemöldökét domborodó, 
gazdagon tagozott, lépcs�sen el�reugró szemöldökpárkány koronázza. Ívmezejének sarkain volutás fülek látszanak. 
A kapu elfalazásával a déli homlokzat és az egész templomot egyik fontos díszét�l fosztották meg.  
 
Mivel a templomnak tornya nem volt, bizonyára továbbra is meghagyták a korábbi, szabadonálló haranglábat, vagy 
újabb, ideiglenes jelleg� haranglábat emeltek, mivel 1736-ban új harangot kapott a templom, melyet budai 
harangönt� készített.  
 
Végs�, mai alakját a templom az 1750-es években nyerte, a torony hozzáépítésével és f�homlokzatának végleges 
kialakításával. 
 
A templom f�homlokzatát négy toszkán fejezetes falpillér tagolja. A küls� falpillér-párok között egy-egy magasan 
fekv�, félkörös záródású, magas záróköves, szemöldökpárkányos toronyfeljárati ablak nyílik. A bels� falpillér-pár 
között, középtengelyben áll a templom el�terébe vezet� egyszer�, egyenes záródású k�keretes kapu, kovácsoltvas 
copf szárnyakkal. Felette félkörös záródású toronyfeljárati ablak van, faragott fonadékos mellvéddel illetve 
könyökpárkánnyal. Az ablak felett, a f�párkány ívelésében lev� cartonche gazdag rokokó keretezés�. 
 
Az oldalhomlokzatokat mindkét oldalon öt-öt zömök, vaskos támpillér tagolja. A támpillérek között magasan fekv�, 
törtíves záródású ablakok, a negyedik alatt fekv� ovális ablak, a felette lev� könyökl�párkányig nyúló konzollal. Az 
oldalhomlokzatok hosszabbított részeit két-két toszkán fejezetes falpillér, valamint két-két magasan fekv�, törtíves 
záródású szemöldökpárkányos ablak tagolja; az els� alatt mindkét oldalon egy-egy fekv� ovális ablak van, a 
második alatt a harangozó térhez vezet� lépcs�zetes, kosáríves záródású bejáratával. 
 
A f�párkány felett áll a terasz k�lábas mellvédje. A kiugró mellvéd szintje fölött a toronytest kétoldalt meredek 
ívelés�, csigákból induló és kisebb volutákban végz�d� oromfallal kezd magasodni. A toronytest gazdag tagolódású, 
körbefutó osztópárkánya alatt k�keretes, szemöldökköves álló ovális ablak van el�reugró, törtíves, volutás 
szemöldökpárkánnyal. Kétoldalt, a széleken lizénák futnak. A párkány felett félköríves záródású harangablakok 
magasodnak, el�ttük domborodó, áttört, fonadékos erkélymellvéd; magas záróköveik felett pedig lefelé fordított ív� 
szemöldökpárkány. A torony lépcs�sen el�reugró sarokpilléreit füzéres ión fejezetek díszítik. 
 
Az órakörök felett igen gazdagon tagozott oromzatos ereszpárkány fut; e fölött következik a torony párnatagos, 
kissé zömök réz toronysisakja, applikált díszítéssel, gazdagon tagozott oromzatos osztópárkánnyal, valamint 
ablakokkal, volutás díszekkel. Csúcsán aranyozott kovácsoltvas kereszt. 
 
Mindmáig nem sikerült végleges megállapodásra jutni az építész személyét illet�en. A templom egyes építészeti 
motívumai közeli rokonságban állnak a szentendrei Blagovestenszka-templom (1752) és a pesti Kriszt-ház (1755) 
megfelel� motívumaival, amelyek Mayerhoffer András (1690-1771) szerz�ssége mellett szólnak.16 
 
A templom falában lev� sírlapok a XVIII. század második feléb�l valók. 
 

                                                 
16 VUJICSICS D. Sztoján 1961. pp.10-20. 
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A templomkertet a Veres Pálné és a Szerb utca fel�l magas téglakerítés veszi körül, melynek legf�bb dísze a Szerb 
utcából nyíló copf kerti kapu, amely valószín�leg az 1780-as években készült. 
 
A kapu kosáríves, hornyolt béllet�, füzérrel koronázott nyílása két kifelé fordított, korinthoszi fejezetes szabad 
oszlop között van. A két végén rézs�sen kifelé forduló, el�reugró f�párkányát csigás, álló gyámok tartják. A 
f�párkányon szegletes, csigás pártázat között timpanonos aedikula magasodik, amelynek fülkéiben - a küls� és bels� 
oldalon - rézlemezre festett, ma már kivehetetlen ikonok vannak. A timpanont két gyám tartja, rajtuk füzér függ. Az 
aedikulán aranyozott kovácsoltvas kereszt áll. A kapu két oldalán a falon, fejezetes  lizénák futnak, felettük 
volutákból induló oromfalak, melyek kezdetén egy-egy szépen faragott k�váza áll. A kovácsoltvas kapuszárnyak és 
a lunetta e századi munka, a XVIII. századinak a mása. A díszkapu teljesen azonos a szentendrei Preobrazsenszka-
templom kerítéskapujával.17 
 
A Szerb utca és a Veres Pálné utca sarkán lev� kés� barokk képfülke a XVIII. század legvégér�l való. A fülkében a 
templom véd�szentjének, sárkányöl� Szent Györgynek fémlemezre festett képe volt - ma mázaskerámia igyekszik 
felidézni az eredeti hangulatát. 
 
1838-1845-ben készült a barokk elemeket magába foglaló, kissé elnehezül� klasszicista szerkezet ikonosztáz. Síkból 
kilép� oszlopokkal és konzolos osztópárkányokkal tagolt, faragványokkal áttört fal, mely majdnem betölti a teljes 
szentélynyílást. Az oltárteret nem egyenes vonalban zárja le - a két széls� vertikális mez� rátakar a falra és síkban is 
megtörik. Készít�je Mihajlo Janics, aradi mester. Az ikonokat 1857-ben Sterio Károly, görög származású, 
szászkabányi születés�, müncheni és bécsi iskolázottságú világi fest� alkotta, aki a magyar biedermeier festészet 
jelent�s alakja volt. Munkái között a pesti szerb templom képei az egyedüli vallásos tárgyú m�vei.18 
 
 
Dokumentumok:  alaprajz 
   nyugati homlokzat 
   ikonosztáz rajza 

fotók 
 
 

                                                 
17 DAVIDOV, Dinko 1990. pp.295-298. 
18 NAGY Márta 1994 II. p.95. 
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F.1.6. CSOBÁNKA 
 
 
Esperesség: Buda 
Els� templom: XVIII. század eleje 
Mai templom: 1746 
Egyházi ünnep: Gábriel arkangyal, július 26. (július 13.) 
M�emléki besorolás:  
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Kis falu a Pilis lábánál, nem messze Pomáztól és Szentendrét�l. A f�várostól is jól megközelíthet� szalagtelepülés a 
völgyben létesült. Az �sit településmag ett�l nyugatra, a Hosszúhegy és a Kis-Kevély nyergében található. 
 
Csobánka igazoltan lakott térség már az �skor óta. A római birodalom idejében is jelent�s hely lehetett a nyeregben 
(fényjelzés, zavartalan kétirányú ellen�rzés kiváló terepeként), és ezt igazolja az is, hogy valószín�leg a középkori 
falu is a római kövek maradványaiból építkezett. 
 
A honfoglalás után a térség – Boron vagy Borony néven – a Hont-Pázmán nemzetség birtokába került. Utódjai közül 
Ugrin, István és  Lampert 1299-ben a birtok egy részét a pilisi apátságnak adta el.  
 
A község mindkét nevét, mind az �sibb Boront, mind a jelenlegi Csobánkát az Alba-nemzetség egy-egy ágáról 
kapta.   
 
A török alatt csaknem teljesen kihalt. Buda visszafoglalása után délr�l érkez� szerb családok egy kisebb hányada 
telepedett be ide, majd a kés�bbi évtizedekben a thüringiai németek, és még kés�bb, a Szentendrei-szigeten épen 
maradt településekr�l érkez� magyarok. Ezid�tájt a pomázi Wattay család birtoka volt. 
 
A betelepülési és kitelepítési hullámokra, s azok mértékére a népességi adatokból jól következtethetünk. Az 1869-es 
1436 lakosszám 1910-re 1820 f�re emelkedett, azonban 1920-ban már ismét csak 1679-en laktak itt. 1941-re 2013-
ra melkedik a lakosok száma, ami a II. világháború után 1949-ben 1304 f�t tesz ki. Ett�l kezdve folyamatos 
emelkedésr�l beszélhetünk: a legutóbbi, 1995-ös adatok 2403 lakost számláltak. 
 
Az adatokból is kit�nik, hogy a németek jelent�s részét 1946 után telepítették ki. Helyükre csallóközi magyarok, 
csángók és alföldi parasztcsaládok települtek be, így az utóbbi évtizedekre a népesség összetétele gyökeresen 
megváltozott. 
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A Nagy Vándorláskor Resav vidékér�l való szerbek népesítették be. Amikor 1739-ben pestis pusztított Budán és 
környékén, néhány család Perkátáról és Sóskútról Csobánkára menekült. A XVIII. században svábokat (németeket) 
telepítettek be - a XIX. századi összeírásokban a németek jelent�sen többen voltak a szerbekhez képest. Ekkor 
kisebb számban magyarok is költöztek a faluba. 1769-ben 55 szerb ház volt Csobánkán. A budai püspökség 
pravoszláv összeírása alapján 1847-ben 424 szerb lakosról tudunk, 1867-ben ez a szám 364 lélek. A budai 
püspökség 1896. évi sematizmusában 70 szerb házról tudunk és összesen 315 szerb lakosról. A faluban ekkor 
m�ködött egy pravoszláv felekezeti iskola saját tanítóval, 48 diákkal. 
 
A csobánkai szerbek az évszázadok folyamán meg�rizték resavai nyelvjárásuk jellegzetességeit, különlegességeit. 
 
A szerb családok zöme az els� és a második világháború utáni években visszaköltözött óhazájába. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
1896-ban paróchiális templom, saját pappal, a budai protopresbiterátus része. Az egyházi könyveket 1781-t�l 
vezették. A paróchiát 1781-ben alapították; 20 kataszteri hold tartozott hozzá. 
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A korai, Nagy Vándorlás utáni id�kben épített fatemplom helyén 1746-ban építették meg nagyobb templomukat 
k�b�l és téglából. Szent Gábriel arkangyalnak tiszteletére szentelte fel Vaszilije Dimitrijevity budai püspök. Az 
egyházi könyveket 1784-t�l vezetik. 
 
Az ikonosztáz építménye egyszer� asztalos munka, díszítés nélkül, négy pillérecskével a trónus és ünnepi ikonok 
között. Az ikonokat ismeretlen ikonfest� készítette a XVIII. század végén - egyszer� kés�barokk munkák. Közülük 
azonban kiemelkednek az ünnepi-ajánlási ikonok, melyek Teodor Szimeonovity Gruntovity m�helyében 
készültek.19 
 
 
Dokumentumok:  alaprajz 
   fotók 
 
 

                                                 
19 DAVIDOV, Dinko 1990. p.384. 
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F.1.7. DESZK 
 
 
Esperesség: Szeged (Újszentiván) 
Els� templom: XVIII.sz. közepe 
Mai templom: 1859 
Egyházi ünnep: Jézus színeváltozása, augusztus 19. (augusztus 6.) 
M�emléki besorolás: - 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Deszk falusi település a Maros folyó mellett. Szegedt�l délkeletre, Szeged és Makó között helyezkedik el. 
 
A faluról csak a XV. századtól vannak írásos emlékek (1490-ben Dezk néven említik), azonban a régészeti leletek 
szerint évezredekre visszamen�en lakott vidék volt. Ezt bizonyítják a térségben (Sz�reg, Újszentiván, Deszk, 
Klárafalva, Kiszombor) feltárt avarkori temet�k és lel�helyek is. A Magyar Királyságban Csanád vármegyéhez 
tartozott. Valószín�síthet�, hogy a XI. századtól a tatárjárásig a Deszkkel szomszédos Sz�reg lehetett gazdasági 
település. Kés�bb, a tatárjárás után a f�ként állattenyészt� település fejl�désnek indult, amit a török megszállás sem 
vetett vissza oly mértékben, mint az a növénytermeszt� falvak esetében történt. Erre utal, hogy az 1528-ban kiadott 
térképen szerepel Deszk neve. A török el�renyomulásával Brankovics György kapta meg az uradalmat a királytól. 
 
A XVIII. század eleji háborúk alatt a község teljesen elpusztult és pusztaként a temesvári bánság kerületéhez 
tartozott. 1746-ban a temesvári igazgatóság telepítette be a falut szerb határvidéki katonákkal. Ebben az évben 
Deszket Sz�reggel és Szentivánnal együtt községgé nyilvánítják. 1804-ben Klárafalvával együtt gr. Gerliczy Ferenc 
nyerte el a községet királyi adományul. 1920-ig Gerliczy Félix a falu területének jelent�s részét birtokolta, 
uradalmához 5043 kh. tartozott. 1920-1926 között a terület nagy részét felparcellázta. 
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
1557-58-ban mint szerb lakossággal is bíró magyar faluként említik. A török megszállás alatt, amikor az egész 
Bánátban szerbek telepedtek le, a Csanádi szandzsákhoz tartozott a település.  
Az osztrák-török háborúban 1717-ben felszabadult Deszk Csanád vármegyéhez lett visszaálltva. Az elnéptelenedett 
falu is beletartozott a közvetlen kamarai irányítású határ�rvidékhez, melynek pusztáit Bécs bérbe bocsájtotta - a 
szerb határ�rcsapatok kapitánya vette ki Sz�reggel és Szentivánnal együtt. A Kamara 1735-ben megszüntette a 
bérbeadást; ett�l kezdve egyre több katona költözik az udvari uradalomra, leginkább szerbek. Amikor megszünik a 
Határ�rvidék, Szeged szerb határ�rei családjaikkal nagy számban költöznek ide is. 
 
1753-ban egy összeírás Deszket szerb településként említi. A nagyszámú szerb lakos mellett magyarok és sokácok  
is voltak a faluban. 
 
Statisztikai adatok szerint Deszk szerb lakossága 1890-ben elérte a 71%-ot (az összlakossághoz viszonyítva). 1905-
ben megközelít�leg 300 szerb ház volt 1660 személlyel. Az I.vh. után sok szerb optált Krajinába. 1924-ben 199 
család hagyta el a falut és költözött át a határ túloldalára, leginkább Horgosra.20 
 
A szerb iskolát 1946-ban nyitották meg, ami átmeneti szünet után 1962-ben indult újra. A faluban 1973-tól szerb 
óvoda is található. 
 
Ma megközelít�leg 200 lelket számlál a deszki egyházközösség, mely 1920 óta tartozik a budai püspökséghez. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
A XVIII. század közepét�l már volt szerb papja a szerény méret� templomnak: a Jézus színeváltozásának szentelt 
templom el�bb az aradi, majd a temesvári püspökséghez tartozott. A XVIII. században épült templom az 1848-49-es 

                                                 
20 részletesen: OLTVAI Ferenc: A Csanád vármegyei szerb optánsok ügye (1922-1930.)  in: ZOMBORI István 1991. pp.159-
164. 
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szabadságharc idején romba d�lt. A falut is felégették, ideiglenesen lakatlanná vált. A lelkészi hivatal is leégett: 
megsemmisültek az egyházi és anyakönyvek is. A falu újjáépítésekor emelték a mai templomot, melyet 1859-ben 
fejeztek be (stukkó-felirat a nyugati kapu felett), a tornyot csak 1863-ban. 
 
Építészeti stílusa az akkori általános építési formát követi plaszticitásával, de a hajó nagysága miatt a nagy falusi 
templomok közé sorolják. Az ikonosztázis színvonalasabb asztalos munka: a zöldesszürke képmez�ket pilaszterek 
tagolják függ�legesen. Az ikon-táblák aranyozottak; csak a fels� részüket díszítették gazdagabb faragásokkal. A cári 
és diakonusajtók ikonjait viszont körbeöleli a barokkos díszítés. 
 
A trónusok festményeit valamint az ünnepek és az apostolok ikonjait Alekszity Dusán készítette 1899-1900 között. 
A szentélyajtók ikonjai és az Utolsó vacsora ikonja egy kevésbé ismert fest� munkái, Nikolity kézjeggyel.21 
 
 
Dokumentumok:  alaprajzok (felmérési) 
   2 metszet (felmérési) 
   4 homlokzat (felmérési) 
   ikonosztáz rajza (felmérési) 
   kapu rajza (felmérési) 
   fotók 
 

                                                 
21 DAVIDOV, Dinko 1990. p.310. 
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F.1.8. DUNAFÖLDVÁR 
 
 
Esperesség:  
Els� templom: XVII. század 
Második templom: XVIII. század eleje 
Mai templom: 1787 
Egyházi ünnep: Pünkösd 
M�emléki besorolás:  
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Dunaföldvár kisváros a Duna jobb partján. A város els�sorban elhelyezkedése, fekvése folytán fontos közlekedési és 
kereskedelmi csomópont az ország közepén. 
 
A Duna nem csupán áldás, hanem természeti csapások okozója is. A legnagyobb árvizei miatt jelent�s károk 
keletkeztek (1838, 1867, 1954). A szinte évente ismétl�d� jeges ár és zöldár káros hatásainak elkerülése végett a 
kiegyezés utáni években az (1880-as id�szakban) megkezd�dtek a folyószabályozási munkák. A munkálatok a 
századforduló után fejez�dtek be. (1903). 
 
A négyezer éves múlttal rendelkez� város hídja – közúti és vasúti híd – a Dunántúlt a Duna-Tisza közével köti 
össze. 
 
Az �skortól kezdve lakott vidék. A Kálvária hegyen – k�kori tárgyak tanúsítják – alacsony m�veltség� nép élt. 
 
A régészeti leletek jelent�s népességnövekedést sejtetnek, hiszen a bronzkorszakból nagy mennyiség� leletanyag 
került el� (bronzedények, buzogány stb.). Az egyes néptörzsek a löszhegyet vagy dombot alakították ki védm�vé, 
földsánccá (Fels�- és Alsó-Öreg-hegy, Somos-hegy). A vaskorszak idején nagy számban életek ezen a helyen 
kelták. 
 
A rómaiak csapatai az els� század második felét�l jelentek meg a Duna mentén. A mai városon vezetett át az Óbida-
Aquincumtól Eszékig tartó hadi és kereskedelmi út. 
 
Az avar uralom idején egyre több szláv települt meg ezen a vidéken is. Az avar uralmat a frankok döntötték meg a 
IX. század elején. Elfoglalták a Kálvária-hegy lefelé nyúló folytatását, s mivel a korábbi id�kb�l maradtak itt 
földsáncok, várak, elnevezték Zemognynak. E szláv eredet� szó Földt�zhelynek, Földvárnak felel meg. A XII. 
századtól Feldvár, a XV. század második felét�l a forrásmunkákban egyre gyakrabban a Duna-feldwar szóalak 
található más írásmódok mellett. 
 
A honfoglalás után Szent István alapítólevelében még csak falucska megnevezéssel illetik, a XII-XIII. századokban 
már mint helységet jelölik. A jó vízi és szárazföldi közlekedés jelent�sen növelte iparát és kereskedelmét, a település 
gyorsan fejl�dött. Ehhez hozzájárult, hogy a XII. században apátságot, bencés monostort hozott létre II. Béla. A 
XIV-XV. századtól „fénykorát” éltr a település, s mint mez�város fordult el� egyes oklevelekben a XV. századtól. 
 
Az 1500-as évek közepéig a marhakivitel f� útvonala itt vezetett át. Jelent�s volt a vízi út is, így a révátkel�hely 
szerepe kiemelked� lehetett a város fejl�désében. 
 
A mohácsi csatavesztés után Szulejmán rövid ideig itt tartózkodott csapatával. A régi –földvárat Szulejmán 
kib�vítette, meger�sítette, 1529-ben �riztette. A vár és a város 1544-t�l török kincstári birtok lett. Id�nként a 
törökök elhagyták a várost, vagy ki�zték �ket; ilyenkor adó fejében a magyar földesúr is mindent elvitt, amit tudott. 
Az apátság a török id�ben megsz�nt tevékenykedni, csak a XVII. század végét�l találkozni okleveleikben új apátok 
neveivel. 
 
Báró Mednyászky László az, aki a kipusztult várost a törökök ki�zése után magyarokkal, németekkel, tótokkal és 
rácokkal telepíti be.  
 
Földvár a Rákóczi-féle szabadságharcban nagy szerepet játszott. Hatvan napig tartott a vár ostroma, majd Vak 
Bottyán 1705 novemberében 8000 emberével átkelt a Dunán a sajkák sokaságából készült, pontonhídra emlékeztet� 



F.1. Magyarország szerb ortodox templomai a Budai Szerb Ortodox Püspökség jurisdikciója alatt F.1.8. Dunaföldvár 

Magyarország szerb ortodox templomépítészete. Függelék 165 

átkel�helyen, és rohammal bevette Dunaföldvárt. A hadisikerek változóak voltak; 1710 telén a magyar �rség végleg 
elhagyta a várat.  
 
1703-ban Földvárt I. Lipót császár ismét városi rangra emelte. Mária Terézia 1775-ben adott engedélyt egy országos 
és minden héten hetivásár tartására. 1803-ban már három országos vásár megtartására szóló engedéllyel rendelkezik 
a város. Ezek jelzik az er�teljes fejl�dést. 
 
Az 1832-es oklevelek, adatok tanúsága szerint a heti piacok száma egyr�l kett�re emelkedik, az országos vásároké 
pedig négyre n�. 
 
A XIX század közepén Dunaföldvár lakóinak nagy része – jelent�s mennyiségben – eladásra termelt gabonát, 
takarmányt és kendert pedig házi szükségletre. Kezdett terjedni a méhészet, a selyemhernyó-tenyésztés, de a legtöbb 
szántás-vetésb�l él� sz�l�m�veléssel is foglalkozott. A városnak ekkor 349 iparosa van, orvosai száma négy, a 
közigazgatás magas szint�. 
 
Az önkényuralom idején, 1858-ban t�zvész pusztította el a város több mint egynegyedét.  
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A Tolna vármegyei város er�dítménye és kiköt�je volt a királyi sajkásoknak. A török id�k alatt martalócok 
állomáshelye volt Földvár, akik közt voltak szerbek is, a XVII. századtól pedig szerb családok is. A hagyomány 
szerint ekkor már volt egy kisebb imaházuk a szerbeknek. 
 
A Nagy Vándorlás (1690) alkalmával letelepedett néhány szerb család. 1703-ban Földvár mellett verték meg 
Rákóczi Ferenc kurucai a császári seregeket, amelyben sok szerb is harcolt Jovan Monaszterlija vezetése alatt. Az 
1705-ös tolna vármegyei összeírás alkalmával 31 szerb és horvát család volt. A Mednyánszky által betelepített tót és 
rác telepesek nagy része meghalt a Rákóczi-ellenes harcokban, vagy a visszatér� magyarok �zték el �ket árulásuk 
miatt.  
 
A XVIII. század folymán beköltözött még néhány szerb család, s a század második felében cincárok is érkeztek, 
akik a szerb egyház alá tartoztak. Többek között Földváron élt a tiszteletben álló Rosu-Konsztantinovity 
zarándokcsalád is. A cincárok voltak a legb�kez�bbek a templom építésekor.  Pedig a szerb és cincár lakosok száma 
szimbolikus volt a magyarországi viszonylatokhoz képest: 1847-ben 126 pravoszláv lakost jegyeztek fel, 1896-ban 
pedig mindössze 10 ortodox hív�t. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
1896-ban paróchiális templom, pap nélkül, a budai protopresbiterátus része. Az adminisztrátori feladatokat a 
budakalászi paróchus látta el. Az egyházi könyveket 1789-t�l vezették. A paróchiát 1787-ben alapították; 19543 
kataszteri hold tartozott hozzá. Filiája volt Bölcske, Mazora és Solt. 
 
A XVIII. század elején a szerbek építettek egy kisebb templomot, de az is lehet, hogy csak felújították a XVII. 
századi els� épületüket. A mai, sorban harmadik templom építéséhez kérelemmel fordultak a Helytartótanácshoz. 
Fennmaradt a bácskai vármegyegy�lés jelentése a földvári szerbek templomépítési szándékának anyagi 
lehet�ségeir�l. A jelentés utal egy „szerz�désre”, mely az újvidéki Kovacsevszki Martin épít�mester és a 
„Feueudvar helység egész közössége” között köttetett. Ebben adatok találhatók a leend� templom méreteir�l és 
épít�anyagairól, amelyekkel az egyházközség egyetért. A mester kötelezi magát, hogy az elfogadott tervek-rajzok 
szerint építi fel a templomot. A mesterlegényeket és a segédmunkásokat a mester biztosítja, míg a közösség feladata 
biztosítani a teljes anyagellátást és a gerendákat illetve a deszkákat az állványzathoz. A szerz�dés 1773. március 12-
én született meg. Az építkezés nem kezd�dött meg azévben, mert Mária Terézia csak december 13-án adta meg 
jóváhagyását. Az építkezés néhány éven keresztül tartott: el�bb a templomhajót fejezték be, s csak 1787-ben 
építették meg a tornyot – valószín�leg ekkor fejez�dött be az építkezés, s lett felszentelve a templom. 
 
A dunaföldvári templom tipikus kés�barokk egyhajós épület, magasságában hagsúlyos toronnyal és hajóval, 
azonban különlegesebb építészeti megoldás nélkül.  
 
Déli falában több barokk sírk� (1782) található. Berendezései XVIII. századiak. 
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Az ikonosztáz faragványai neoklasszicista stílusban készültek. Alapszerkezete sötétzöld, márványozásos felülettel. 
Hat kifejezetten magas, aranyozott bázisú és kompozit fejezet� oszlop ad keretet a cári és diakónus kapuknak, illetve 
a trónus és ünnepi ikonok sorainak a második szinten. Felettük golyvázott párkány. Az párosan elhelyezett 
evangelisták képcsoportjaitól íves átmenet emeli ki a tengelyben emelked� baldachinra helyezett keresztet. 
 
Az ikonosztáz ikonjait 1801-ben készítette Djurkovity Pavel, aki udavri fest�je volt Budán Alekszandra Palovnanak, 
József nádor feleségének. Mivel az ikonok elkészítésének támogatói a cincárok lehettek, ezért a kézjegyen 
(„Készítette Pavel Gjurkovity”) túl az ikonok minden felirata görög bet�kkel íródott.22 
 
 
Dokumentumok:  alaprajz 
   ikonosztáz rajza 

fotók 
 
 

                                                 
22 DAVIDOV, Dinko 1990. pp.312-313. 
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F.1.9. DUNASZEKCS� 
 
 
Esperesség: Mohács 
Els� templom: XVII. sz. vége 
Mai templom: 1760 
Egyházi ünnep: Szent Miklós ereklyéinek átvitele, május 22. (május 9.) 
M�emléki besorolás: MJ  
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Dunaszekcs� Baranya megyében a Duna mellett, Mohácstól 15 km-re északra terül el. A község a megyehatáron 
fekszik. Ma is, és a történelem során mindig a megye határtelepüléseihez tartozott. 
  
Dunaszekcs� a történelem során a megye, a régió életében mindig jelent�s szerepet játszott els�sorban földrajzi 
fekvése miatt. A különböz� korok, népek fontos útjai, amelyek stratégiai és gazdasági szerepet játszottak, áthaladtak 
rajta. A rézkor kés�i szakaszában a Péceli kultúra élt itt. A bronzkor korai szakaszából a Somogyvár-Vinkovci 
kultúrára vonatkozóan szintén szórványos leletek kerültek napvilágra. A középs� szakaszról, a Mészbetétes edények 
népére vonatkozó felszíni kerámiatöredékeket elemezhettek a régészek. Az utánuk következ� Urnamez�s kultúra 
bronzlándzsát hagyott maga után. A keltáktól mély tálak maradtak ránk. A rómaiak korában a mai Dunaszekcs� 
jelent�s hely volt, neve Lugio. Itt vezetett Pannónia határa mentén az egyik legfontosabb transzkontinentális 
útvonal, a limes-út. A fontos állomáshelynek, er�dítménynek, katonai �rhelynek stratégiai szempontból dönt� 
jelent�sége volt. 
 
A Szekcs� helynév a magyar szökik ige gyakorító képz�s szökös származékának folyamatos melléknévi igenévb�l 
keletkezett, etimológiailag azonos a szöcske rovarnévvel. Valószín�nek látszik, hogy a középkorban volt egy 
szekcs� hangalakú és sebesen fodrozva haladó víz, sell� zuhatag, valamint gázló-féle jelentés� magyar földrajzi 
köznév és ez vált helynévvé. A megkülönböztet� szerep� Duna el�tag a Duna mellékére utal.  
 
Az írott forrásokban 1150-ben Secuseu néven bukkant fel. Honfoglalás után Árpád ezt a vidéket Ete fia Ed�nek 
adományozta. A 14. században önálló plébániaként, tehát jelent�s helyként Zeuchew, Zeksu néven szerepelt. 
Szerémi György, aki II. Lajos királynak, majd Szapolyai János szolgálatában állt, leírása szerint II. Lajost a 
dunaszekcs�i plébánián ölte meg Szapolyai György.  
 
Várát 1529-ben foglalták el a törökök. A török hódoltság alatt valószín�leg folyamatosan lakott volt. A XVII. 
század végén lakói magyarok és 1690 körül idetelepült szerbek voltak. 1711-t�l a szerbek kerültek túlsúlyba, majd 
1733-ban megindult a németek lassú ütem� beköltözése. Ezt követ�leg a szerb lakosság száma megállapodott, majd 
fogyni kezdett. A hódoltság után birtokosa Jagovics Péter, a vár pedig Csarnojevity Arzén görögkeleti érseké lett. A 
XVIII. század második felében Sauska Antal és Bésán Imre földesurai. A magyarok száma a XVIII. század utolsó 
harmadától növekedett jelent�sen. 1930-ban 4465 magyar, 1004 német, 5 tót, 8 horvát, 45 szerb és 2 egyéb 
anyanyelv� lakosa volt, 1945 után a németek egy részét kitelepítették, helyükre Felvidékr�l magyarok érkeztek. A 
szigeti rész 1956-ban Dunafalva néven önálló községgé alakult. 
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A szerbek erre a területre ,még a török hódítások el�tt beköltöztek, de nincs pontos adatunk arra vonatkozólag, hogy 
a településen is laktak. A szerbek beköltözése Baranyába a mohácsi csata után újra megindult. Ekkor alakították ki a 
mohácsi szandzsákot, amely egy ideig Dunaszekcs� székhellyel m�ködött. A török fennhatóság alatt már laktak 
szerbek a faluban. 
 
A nagy szerb vándorlással sok szerb család érkezett e területre. 1697-ben maga Csarnojevity Arzén patriarcha kapta 
meg Dunaszekcs�t I. Leopoldtól. A kastélyban berendezte saját rezidenciáját a szerb vezér. Csarnovejity monostort 
akart alapítani Krisztus mennybemenetelének ajánlva, valamint tervei közt szerepelt még egy gimnázium és egy 
szerb nyomda alapítása is Dunaszekcs�n. De a római katolikus egyház ellenállása miatt nem valósíthatta meg 
terveit, s 1702-ben el is kellett költöznie Szekcs�r�l. 
 



F.1. Magyarország szerb ortodox templomai a Budai Szerb Ortodox Püspökség jurisdikciója alatt F.1.9. Dunaszekcs� 

Magyarország szerb ortodox templomépítészete. Függelék 171 

Az érsekség a 18. század elején sz�nt meg, helyébe görögkeleti püspökség lépett: Dunaszekcs� egy ideig a mohácsi-
szekcs�i püspökök székhelye volt. Ez a püspökség, amely egész Baranyát magába foglalta, 1733-ban hozzá lett 
csatolva a budai püspökséghez. 
 
Az 1721-es vizitáció, melyet a pécsi (kat.) püspökség végeztetett, h� tükröt nyújt az id�szak nemcsak római 
katolikus, hanem görögkeleti templomairól is. "A skizmatikusok temploma Dunaszekcs�n Szent Miklósnak van 
szentelve; paticsfalú, az oltárnál és középen kikövezve" - állt a jelentésben. A közel 200 görögkeleti hív�re két 
lelkész és egy diakónus volt. 
 
A karlóczai metropolia papjairól és híveir�l végzett 1769-es összeírás 705 szerbet említett Dunaszekcs�n. Ekkortájt 
nagyobb számú magyar és német betelepülés indult meg. A budai püspökség összeírásai 1847-ben 651, 1867-ben 
648 szerb lakost számláltak. 1896-ban 129 házban 603 szerb lakott. A szerb felekezeti ortodox iskolában 68 diákot 
oktatott a saját tanító. Az utóbbi szám az akkori összlakossághoz mérten már csak 10 százalékot jelentett. A XX. 
század elejét�l folyamatosak voltak az  elköltözések, de a legtöbb szerb az I. vh. után optált Jugoszláviába. 
 
Az általános iskola a Jankovich család kúriája volt. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
1896-ban paróchiális templom, saját pappal, a mohácsi protopresbiterátus része. A keresztel� könyvet 1755-t�l, a 
temetkezésit és házasságit 1778-tól vezették. A paróchiát 1735-ben alapították. Filiája volt Bár és Báta. 
 
Az els�, paticsfalú templomot a nagy szerb vándorlás után építették. E templom t�zvészben pusztult el. Szekcs�n 
közel 20 évig nem volt görögkeleti templom. 
 
A mai templom építését 1750-ben határozták el, de Baranya vármegye és a Vallásügyi Helytartótanács tiltakozása 
miatt nem kezdték el. Amiatt lángoltak fel a kedélyek, mert a szerbek a római katolikus templom közvetlen 
közelében szándékozták helyezni új templomukat. 1753-ban Nenadovity Pál metropolita egyenesen Mária 
Teréziához fordult, mert a vármegye törvényhatóságai "állandóan megszegik a szerb privilégiumokat és megtiltják, 
hogy új teplomokat emelhessenek - ezért kéri, hogy a privilégiumok meger�sítése mellett engedélyezze számára és 
püspökei számára, hogy saját maguk dönthessenek a templomok és iskolák építésér�l." 
 
1756-ban az Illyr Bizottság hivatalosan közölte a metropolitával, hogy hozzájárul a templom építéséhez, ha az nem a 
katolikus közelébe kerül. Nem tudjuk, mikor kapták meg az építési engedélyt, de egy utazó feljegyzéséb�l ismerjük 
az építkezés kezdetét: 1759. szeptember 15. Ez azt jelenti, hogy legfeljebb 1760-ban készülhetett el a templom. A 
tornyot 1795-ben állították. A templomot 1889-ben és 1895-ben felújították. 
 
Az ikonosztázis 1909-b�l való, ismeretlen fest� m�ve. Két XVIII. század közepéb�l való ikont �riznek a 
templomban: az Istenszül� megkoronázása és Krisztus feltámadása (mindkett�n görög aláírások). 
 
�riznek egy 1701-es moszkvai nyomtatású orosz Evangéliumot is.23  
 
A templomtorony láthatólag kés�bb épült, mintegy a templomhajó nyugati oromfalához illesztve. A torony 
részletképzései a klasszicizmus hatását tükrözik. 
 
 
Dokumentumok:  alaprajz (felmérési) 
   2 metszet (felmérési) 
   4 homlokzat (felmérési) 
   ikonosztáz rajza (felmérési) 
   fotók 

                                                 
23 DAVIDOV, Dinko 1990. pp.370-371. 
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F.1.10. DUNAÚJVÁROS / DUNAPENTELE 
 
 
Esperesség: Buda 
Mai templom: 1786 
Egyházi ünnep: Szent Miklós ereklyéinek átvitele, május 22. (május 9.) 
M�emléki besorolás:  
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Dunaújváros, a korábbi Dunapentele a Duna jobb partján található, délre a Csepel-szigett�l, az Eszékr�l Budára 
vezet� út mellett.  
 
A név az írásos forrásokban 1329-ben bukkan fel a Penteley birtok megnevezéssel. El�z�leg, 1238-ban és 1277-ben, 
1330-ban a szigeten álló Szent Pantaleon monostorról olvasunk; mégpedig a monostor apátjáról, majd magáról a 
monostorról is van említés. Az 1330. évi adat a következ�: „Possessio Pnthelemonostra in insula Danubii”. Ezután 
1350-b�l felt�n� adat szerepel: Penthele birtok a Duna mellett. 1469-ben a pentelei plébánost említi a forrás. A 
Pentele név évszázadokon át szerepelt, bár a hivatalos közegek megjegyzik, hogy a Duna melletti Pentelér�l van 
szó.24 A Duna-el�nevet Pentele a XIX. század közepén kapta, a Sztálinváros nevet 1951. novemberében, 1961-ben 
lett Dunaújváros.  
 
A település jogállása: 1833 el�tt falu, ezután 1870-ig mez�város; 1870-1951 között nagyközség, 1951-t�l járási jogú 
város. 1989-t�l megyei jogú város. 
 
A térség természet-földrajzi viszonyai minden korban kedvez� lehet�séget nyújtottak az ember megtelepedéséhez. 
A települések általában a magas löszpart szélén, a Dunába vezet� patakok völgyeinek peremén jöttek létre. Emberi 
élet nyomait keresve a város területén id�ben az �skorig mehetünk vissza. Az újk�kor jellegzetesen vízparti 
települései a dunai löszomlások során évszázadok alatt megsemmisültek, csak a Rác-domb és a Pap-sziget maradt 
meg, ahol a dunántúli vonaldíszes kerámia m�vel�désének utolsó zselizi csoport emlékei el�kerültek. Az els� 
jelent�s település a bronzkorban alakult ki, amikor a Duna völgyének forgalma meghatározóvá lett. 
 
A középs� bronzkorban a Duna jobb parti központok egyike lesz; ekkor földsáncok veszik körül.   
 
A legkorábbi római település a Kr. u. I.-II. századból a Pap-szigeten ismeretes, ahol a környék betelepül� kelta 
lakossága élt. Intercisa római birodalmi- és tartományi határ (limes) Aquincumtól délre es� szakaszán a Dráva 
torkolatáig a legjelent�sebb római település, egyid�ben ezer f�re emelt hely�rsége kiemelt szerepet kapott a 
határvédelemben. Az Öreghegyen tárták fel az ország els� kora- és középkori (VII. századi) települését, amely 
jellegét tekintve állandó téli szállás volt. A közép- és kés� avarkori állandó falu néhány háza, kemencéje a löszplató 
közepén volt.  
 
A magyar honfoglalás kori temet� is az Öreghegyen, a pentelei Pincesor fölött volt. Nemzetiségi monostort 
alapítottak Szent István korában a Szalki-szigeten. A hozzá tartozó település a Lebuki- és Alsófoki- patakok 
összefolyásánál volt. A faluval szomszédos a középkori Csetény falu, temet�jét és félkörös templomát feltárták a 
Dunaparton. A falut azonban elvitte a Duna. 
 
Dunaújváros területén a X. században megjelentek a magyar honfoglalók. Az el�került leletek bebizonyították, hogy 
itt a magyar középréteghez és a szabadokhoz tartozó jelent�s népesség települt meg. Szent Pantaleon bizánci orvos-
szent tisztelete a XII. századra már meghonosodott Magyarországon, s a szent tiszteletére a sziget északi részén 
római kövekb�l monostort építettek és szenteltek fel. A monostor lakói görög férfi szerzetesek voltak, és lelki 
ügyekben nem a területileg illetékes veszprémi püspök joghatósága alá, hanem az esztergomi érsek alá voltak 
rendelve. A monostor legkorábbi ábrázolását Lázár diák XVI. századi térképén láthatjuk; jellegzetesen bizánci 
stílusú bazilika jelleg�, torony nélküli nyeregtet�s templom, néhány kisebb k� épülettel. 
 

                                                 
24 Ugyanis az újkori vármegyében egyre többet szerepel a Sárszentmihály határában lév� Pentele település, amely a XX. század 
elején a Sár- el�nevet kapta. Itt említjük meg, hogy ez a Fehérvárhoz közeli Pentele szintén középkori település: 1377-ben 
szerepel a történeti forrásokban – �skanonok faluja. 
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1238-ból származik a legkorábbi oklevél Pentelér�l, mely szerint a „Duna-szigeti Szent Pantaleon monostor” apátja 
az Andornak nemzetségbeli Bánk, s ugyanezen nemzetség tagjai birtokolták a Duna partján emelked� földvárat, s a 
vártól északra és délre lév� földeket is. Elképzelhet�, hogy az Andornak név a görög Andornikos magyaros 
változata, így éppenséggel Szent István kori görög hospes lehetett, aki els� királyunk adományából kaphatta birtokát 
a Duna mellett, és a szigeten családi monostort alapított, amelybe görög bazilita szerzeteseket hozott. Az Andornak 
nemzetség a mai Rác-dombon a korabeli hazai gyakorlatnak megfelel�en kisméret� családi földvárat is emeltetett. 
Mivel a vár és a monostor az Andornak nemzetség tulajdonában volt, a szolgáló- és egyéb népek a szélvédett 
völgyben, a vár szomszédságában lév� faluban éltek. A dúsan term� nagy határ gabona- és sz�l�termesztéssel, a 
Duna pedig a halászat révén jó életfeltételeket nyújtottak a lakóknak.  
 
1242 telének végén Pentele várát, véd�ivel együtt elpusztította Batu kán vezette f�sereg: háromszáz évig nem épült 
itt er�dítmény. Ugyanekkor pusztult el a szigeti Szent Pantaleon monostor, és elt�nt az Andornak nemzetség is a 
görög szerzetesekkel együtt. A tatárjárással drasztikusan lezárult Pentele els�, több mint két évszázadra terjed� 
szakasza.  
 
A leégett monostort IV. Béla király a tatárjárás után Zsadány-nembeli Gáborján mesternek adta. 1263-ban a király 
visszavette az adományt, de Fülöp esztergomi érsek sem volt képes a monostor helyreállítására, így 1275-ben IV. 
László király az üresen álló monostort a veszprémi Szent Katalin apácáknak engedte át. �k is csak néhány évig 
bírták, s 1277-ben végül vissza került Gáborján mester három fiának tulajdonába. 
 
A sziget olyan értékes volt, hogy a kor területszerz�i a XV. század közepéig perlekedtek jussáért, amely végül is az 
�si jogon tulajdonos, Zsadány nembeli Almási és Szentkirályi családoké maradt.  
 
Pentele 1277-1555 között mindvégig lakott és nagy falu: a Rác-dombon álló templom plébánosa a környék 
legjelent�sebb egyházi képvisel�je volt. A plébánia leányegyházai voltak az apostagi és almási templomok. A 
papnak erre az id�re már módja volt kib�víteni és átépíteni a kis templomot.  
 
Az önálló magyar királyság végnapjaiban szerepet játszott Pentele. 1526-ban a mohácsi csatába vonuló  II. Lajos 
király és serege augusztus elsejér�l másodikára virradó éjszakát Pentelén, a fennsíkon töltötte. A mohácsi tragédiát 
követ�en Szulejmán szultán három ízben is itt ütött tábort. Buda elestével Pentele török uralom alá került, és a budai 
szandzsákhoz tartozott. Monostora ekkor végkép elpusztult, a falu a török hódoltság korában a birodalom 
szárazföldi és dunai f�útjára került. Színmagyar földm�vel� lakossága növekedett, s gazdagodott. A Bölcskén lakó 
Pasky testvérek az Almásiak magvaszakadtával örökölték Pentelét. (1560-ban) A magyar birtokosok az esedékes 
adót éppúgy behajtották mintha a török ott sem lett volna. A reformáció megjelenésével a török hódoltság lakossága 
kálvinista lett.  
 
A fontos közlekedési útvonalon lév� település a 15 éves háború alatt elpusztult. Volt karavánszeráj, s a belgrád-
budai út biztonsága érdekében a törökök felépítették a Rác-dombon palánkvárukat. Evlia Cselebi szerint 300 f�nyi 
török hely�rség állomásozott ott, s a váron belül helyreállították a középkori Szent Pantaleon templomot is, amit 
dzsáminak használtak.  
 
 „Pentelepalánka” pusztulását  a török ki�zésére indult hadjáratok okozták, a hadak el�l a nép elmenekült. Az 1680-
90-es években a Szent Liga csapatai többször is a pentelei fennsíkon táboroztak, s a lakosok lassan 
visszaszállingóztak 
 
A XVIII. század elején Pentele a Nagytétényi Száraz család birtoka volt. A betelepítések során el�bb református 
magyarok, majd Isten fél� pápista magyarok kerültek Pentelére. A század közepére a falu lakossága 900 f�. A 
lakosok f� foglalkozása a földm�velés, ezen velül a gabonatermesztés. 1770-ben tíz hajómalmuk volt a Dunán.  
 
A II. József korabeli népszámláláskor a falu 267 házában 1802 lélek élt, s a férfiak közül 9 volt nemes, 4 pap, 4 
polgár. Többségük zsellér, vagy más földnélküli foglalkozást �z� volt, és egyre szaporodott a földesurak száma. A 
magyar telepesek szabályos utcákat nyitottak a völgyekben, rendezett házakkal, és három kúria is felépült. Új 
sz�l�ket telepítettek az Öreghegyen a század végén.  
 
A lakosság számának növekedése a jobbágyság egy részének jelent�s anyagi gyarapodása és a falu forgalmának 
emelkedése révén Pentele kiemelkedett a környék jobbágyfalvainak nyomorúságából. 1833. február 15-én 
mez�városi ragra emelték: évente négy országos és két heti vásárt engedélyeztek. Pentele lakossága gyorsan 
szaporodott, és a század közepére elérte a 2800 f�t. Dunapentele mez�város nevezetes volt nagy vendégfogadójáról, 
sok dunai malmáról, 12000 magyar holdnyi termékeny határáról, vörösbort term� sz�l�hegyér�l és 
juhtenyésztésér�l. 
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1864-ben 571 ház állt Pentelén, 3330 ember élt, s közülük 330 volt nem katolikus. A  lakosság 80%-át magyarok 
alkották, a további 20%-ot a német, szerb és szlovák nemzetiség�ek alkották. Kibontakozott a t�kés termelés, s a 
paraszttá lett jobbágyság és úrbéres zsellérség az egyre gyarapodó kist�kés ipari- és kereskedelmi vállalkozásokban, 
vagy a kapitalista útra tért mez�gazdasági üzemekben talált megélhetési lehet�séget. Az új közigazgatási törvény 
alapján 1870-ben Dunapentele nagyközség lett. 
 
A város alapításával összefügg� nagy bevándorlási folyamat az 1950-es évek elején végbement. Az ezt követ� 20 
évben lakónépessége folyamatosan gyarapodott, 1980-ban 61000 f�re, a 20 évvel el�ttinek kétszeresére emelkedett.   
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A szerbek el�ször a magyar királyság idejében jelentek meg itt, mint királyi sajkások, a török id�k alatt már 
rendelkeztek kis imaházzal. Feljegyzések vannak arról, hogy adót fizettek a törököknek.25 
 
1686 után els�sorban rácok költöztek az elhagyott várba: élükre a budai kamara, Budai Farkast rendelte bírónak. 
Azonban a császári szolgálatba állt rácok nem sokáig bírták az új földesúr, Daróczy István er�szakos zaklatásait és 
adóit, s az 1693. évi pusztító sáskajárás után elmenekültek. Két év múlva Daróczynak sikerült befogadnia 57 rác 
telepes családot, akik szegényes, földbe vájt veremházaikban juh, disznó és marhatartással foglalkoztak. Javarészük 
azonban az adók, a katonák garázdálkodása és rekvirálása után megint csak világgá futott.26 
 
A század közepén Dunapentelén 28 pravoszláv és 78 katolikus ház állt, míg 1769-ben 38 szerb ház volt körülbelül 
200 lakossal. A XIX század közepén a görög ortodox hívek 130 f�t tettek ki. A budai püspökség 1869. évi 
sematizmusa szerint Pentelén 33 szerb ház állt 148 lakossal. Az iskolát 1870-ben megszüntették, épületét kiadták. A 
39 diák állami iskolákba járt. A XX. században a szerbek száma folyamatosan fogyatkozott.  
 
A városban a nemzetiségek közül a szerbek és horvátok száma 300-500 f� közötti. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
1896-ban paróchiális templom, pap nélkül, a mohácsi protopresbiterátus része. A keresztel� könyvet 1765-t�l, 
temetkezésit 1776-tól, a házasságit 1783-tól vezették. A paróchiát 1696-ban alapították (újították meg), 1894-t�l 
azonban üres. Ekkortól a liturgiákat és más egyházi szentségeket adminisztrátorok szolgáltatták. 
 
Els� adatunk a korábbi templomról 1665-b�l való, amikor a bácskai püspök, Georgij kezdeményezésére 
megfestették a Krisztus feltámadása ikont. Nem ismerjük további sorsát e ikonnak, s arról sincs adatunk, hogy az 
akkori templom fennállt-e a mai templom építéséig, a XVIII. század második feléig. 
 
A korábbi templom alatt valószín�síthet�en a XII. századra visszavezethet� templomot érthetjük, amelyet id�vel a 
betelepül� szerbek kezdtek el használni. 
 
A mai templomot 1786-ban emelték az akkori szerb részen. Szt. Miklós ereklyéinek átvitele ünnepének szentelték 
fel.  
 
A templom téglából épült k�kváderes kiegészítésekkel. Építészetileg egy nagyméret� hajóhoz viszonylag alacsony 
torony csatlakozik. Az apszis félköríves, három ablakkal. Az északi és déli fal egyenes, mindenfajta díszítés nélkül, 
kett�-kett� félköríves záródású ablakokkal. A déli oldalon a két ablak közében található a k�keretes kapu, mely 
felett vakablak van – ide egykor Szt. Miklós ereklyéinek átvitele kompozíció volt festve. A nyugati oldalon a 
golyvázódó hármas pilaszterek között k�keretes bejárati kapu található. A nyugati homlokzat szélein további egy-
egy pilaszter ad keretet, melyek egyszer� párkánya felett a golyvázott f�párkány húzódik. A második szinten a kör 
alakú ablakot egyszer� pilaszterek és ívezetes átmenetek fogják közre. A harmadik szinten a toronytest szabadon áll 
már, ablakai négy irányba nyitják fel, sarkait ión pilaszterek tagolják. A zárópárkány felett emelkedik a fémsisak a 
kereszttel. A templombels� öt travéra tagolódik. A nyugati oldalon található kórust falazott mellvéd választja le. A 
boltozatokat kett�zött hevederek hordják, melyek er�sebb konzolokra fekszenek fel az déli és északi határoló falon. 
Az énekkari részek falfülkét kaptak. A festett padok XIX. századi munkák. 

                                                 
25 Egyes források az 1660-as évekt�l számítják a rácok megjelenését Pentelén. 
26 A történeti összefüggéseket hozza: Dr. GRÜNWALD Géza 1997. 
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A tradicionális alacsony ikonosztáznak két sora van. A mester Teodor Szimeonov Gruntovity, azaz inkább m�helye, 
mert a segédek nehezen tudtak csak alkalmazkodni mesterük stílusához. Emiatt gyengébb e festészeti min�ség a 
ráckevei templom ikonosztázánál. A pentelei ikonosztázt 1770. után festhették. El�ször egy másik templomban 
állhatott, csak a XIX. században hozhatták át ide.27 
 
 
Dokumentumok:  alaprajz 
   ikonosztáz rajza 
   fotók 
 

                                                 
27 DAVIDOV, Dinko 1990. p.311. 
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F.1.11. EGER 
 
 
Esperesség: Buda 
Els� templom:  
Mai templom: 1788 
Egyházi ünnep: Szent Miklós ereklyéinek átvitele, május 22. (május 9.) 
M�emléki besorolás: M 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Eger kialakulását, benépesülését homály fedi. Nem tudjuk határozott id�ponthoz kötni a város alapítását, magának a 
püspökségnek a létrejöttét sem. Kés�bbi oklevelekb�l következtethetünk arra, hogy István király 1009-ben alapította 
az egri püspökséget. 
 
Az egyházi központ fejl�dése természetesen kedvez� hatással volt Eger fejl�désére is. Annak ellenére, hogy Eger 
mint püspöki város nem lehetett a királyi vármegye székhelye, gyorsan megindult a városiasodás útján. A 
várdombon települt városmag már a XI. század végére sz�k lett, s az Almagyar dombon, és kezdetben az Eger-patak 
baloldalán, megkezd�dött a középkori város kialakulása. Azonban a püspöki székhely katonai szempontból nem 
jelentett komolyabb védelmet az itt lakók számára: 1241-ben a tatárok könny�szerrel feldúlták Egert, ami azt 
mutatja, hogy még a püspökségnek helyet adó várdomb is legfeljebb palánker�dítéssel lehetett körül véve.  
 
A püspökség és a város nagyobb arányú fejl�dése az 1250-es években indult meg. Ekkor kezdék meg az egész 
várdombot magába foglaló püspöki vár építését. Erre az id�re a polgári lakosság már nagyrészt kiszorult a 
várdombról, s azt egyházi épületek foglalták el. A városi népesség gyorsan növekedett. A középkori Eger fénykora a 
XV. században második felében következett be. A nagyarányú építkezések jó hatással voltak a városi polgárság 
életére is. A kedvez� fejl�dés és polgárosulás ellenére a város nem tudta elérni a h�n óhajtott szabad királyi városi 
rangot. A püspökök és a káptalan bár olykor-olykor adtak kiváltságokat a városnak, tulajdonjogukról nem mondtak 
le. 
 
Buda 1541-es eleste után jelent�sen megn�tt az egri vár a török elleni védelmi szerepe. Az Almagyar-domb oldalára 
felhúzódó nagy kiterjedés� er�sséget egy küls�- és bels� várra kellett osztani, s a bels� vár falait meg kellett 
er�síteni úgy, hogy az a küls� vár elfoglalása esetén is védhet� legyen.  Az 1552-�t követ� évtizedekben a  bécsi 
udvar felismerte az egri vár jelent�ségét és különösen az 1570-es években Ottavio Baldigara olasz hadmérnök tervei 
alapján jelent�s korszer�sítést, er�sítést hajtottak végre. Azonban 1596. október 12-én három heti ostrom után Nyári 
Pál kapitány III. Mohamed szultánnak feladta a várat. Ezzel 91 évre, Eger török uralom alá került. A török id�kben 
vilajet-központ, melyhez hozzátartozott még Szeged és Bácska nagy része is. 
 
A magyar lakosság egy része túlélte Egerben a török uralmat. Evlia Cselebi szerint Egerben 17 városrész volt, ebb�l 
tízben törökök, hétben magyarok laktak. 1687 nyarán a császári hadvezetés úgy döntött, hogy nem ostrommal, 
hanem kiéheztetéssel kényszeríti a törököket a vár átadására. Július elején a császári hader� teljesen körülzárta a 
várat, melyet december 17-én szabad elvonulás mellett a török hely�rség átadott. A város lényegében lakatlanul 
került a császári hadak kezére. A törökökkel kötött megállapodás szerint az Egerben maradó török családok minden 
vagyonukat megtarthatták, így 100-120 török és rác család maradt a városban. Még a tél folyamán visszaköltöztek a 
korábban itt lakott, de az ostrom idején elkergetett magyar családok is. A város lakottsága azonban még így is 
csekély volt, a országosan meghirdették, hogy Egerben bárki letelepedhet, polgárjogot szerezhet és olcsó pénzen 
házat is vásárolhat. Ennek eredményeként a város lakosságának összetétele meglehet�sen vegyes lett. Jöttek magyar 
hajdúk, birodalmi és magyarországi németek és jöttek délszlávok, görögök, akiket összefoglaló néven rácoknak 
hívtak. 1688 tavaszán a püspökség és káptalan is bejelentették igényeiket.  
 
1688-1694 között – nem kis mértékben az udvari kamara embereinek biztatására – az új egri polgárság abban 
reménykedett, hogy megkapja a szabad királyi városi rangot. Miután azonban 1694-ben a püspökség dokumentálta, 
hogy Eger mindig földesúri város volt és nem rendelkezett kiváltsággal, kénytelenek voltak elfogadni az ún. 
Fenessy-egyezményt, melyben a város elismeri a püspök-földesúr hatalmát és a jobbágyi szolgáltatások fejében évi 
800 forintot fizet a püspökségnek. Ugyanebben az egyezményben Fenessy püspök kimondta, hogy székvárosában 
csak a katolikus vallást ismeri el, és sem a reformátusokat, sem az ortodoxokat 
nem t�ri meg a városban. Ennek hatására jelent�sen csökkent a lakosság száma.  
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A Rákóczi-szabadságharc utáni évtizedekben a lakosság száma er�teljesen emelkedett: becslések szerint 1720-ban 
6000-re, 1760-ban 10.000-re tehetjük azt. Az 1787-ben végrehajtott összeírás alapján Egerben 2738 házat, 3690  
családot és 16.852 személyt jegyeztek be. Ezzel a lélekszámmal Eger az akkori Magyarország hatodik legnagyobb 
városa volt. Nyilvánvaló, hogy ez a nagy lélekszám nem természetes szaporodás, hanem bevándorlás eredménye 
volt. Az 1730-as évekt�l megindult el�bb az iparosok, majd a keresked�k áramlása a városba. Ha Egerben valaki 
polgárjogot szerzett, annak sz�l�birtokot is kellett bírnia, ami után a püspöknek dézsmát fizetett. Ezeknek a 
megmunkálásához pedig sz�l�munkások, „kapások” kellettek. Néhány évtized alatt kialakult a városfalakon kívül 
egy paraszti övezet: a Hatvani bástya, Rác bástya, Cifra bástya, Maklári bástya, melyeknek lélekszáma a XVIII. 
század végén már háromszorosan meghaladta a belváros lélekszámát. 
 
A lakosságnak ezt a gyors fejl�dését a nagyarányú építkezések tették lehet�vé és indokolttá. A XIX. század 
beköszönte kedvez�tlen változásokat hozott Eger számára. Természeti csapások is sújtották a várost (t�zvész, 
pestis), az alapvet� gazdasági probléma azonban az volt, hogy a XVIII. századi nagy építkezések befejez�dtek, új 
munkalehet�ség pedig nem mutatkozott. Jogilag a város helyzetét az 1848. évi XXIV. tc. tisztázta, mely addigi 
jogállástól függetlenül Egert a rendezett tanácsú városok közé sorolta; azonban a sajátos egyezmények miatt csak 
1854-ben váltotta meg magát a város a földesúri szolgáltatások alól. 
 
1780-ban 16.000 ember élt a városban, közel száz évvel kés�bb 1869-ben 19.150. 1920-ban 28.753, 1941-ben 
32.482 lakosa volt a városnak.  
 
A város nagyarányú fejl�dése 1956 után indult meg. Az 1949-es népszámlálás idején 29.000 lakosa volt a városnak, 
1980-ban a közben hozzácsatolt Felnémettel együtt lélekszáma meghaladta a 60.000 f�t. Ez a nagy lélekszám 
növekedés új városrészek kialakítását tette szükségessé.  
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A szerbek a török id�kben jelentek meg Egerben a Bácskából, leginkább Raskából költözve ide. A szerb Szent 
Miklós templomról az els� említések 1663 és 1669-b�l valók, amikor a szegedi püspökséghez tartozott. A Nagy 
Vándorlás alkalmával -vagy valamivel kés�bb- keresked� és iparos családok költöztek be nagy számmal. Az els�k 
közt érkezett Izsaiás is, a Drina melletti híres Racsa kolostor szerzeteseinek egyike. � vette irányítása alá a lelki 
életet. Nem sokkal kés�bb cincárok érkeztek a messzi Epiruszból és Makedóniából. A XVIII. században virágzott 
kereskedelmük, mely összekötötte Szegedet, Vásárhelyt, Tokajt, Gyöngyöst, Miskolcot és Egert a távoli Szolunnal 
és más görög városokkal. 
 
Már 1695-ben megalapították az egri és nagyváradi püspökséget, melyek püspökévé Banjanin Jevremet tette meg 
Csarnojevity Arzén. Az uniálási kísérlet miatt az egri püspökséget megszüntette az 1713-as nemzeti-egyházi gy�lés, 
s Egert a bácskai püspökséghez csatolták – ett�l kezdve illeték püspöküket a bácska-szeged-egri jelz�vel. 
 
Az egri szerbek a történeti városmagtól délnyugatra építették házaikat, a hegy lábánál: itt volt templomuk és 
temet�jük is. Számuk a XVIII. században folyamatosan emelkedett, melyet a statisztikák is tükröznek. 1769-ben 30 
pravoszláv ház állt Egerben; 1781-ben 80 házat írtak össze; 1792-ben összesen 86 házban 540 lelket számláltak. 
Ezid�tájt újították fel a régi templomot, majd építették az újat – melyr�l az archívumok szólnak. 
 
Egy XIX. század végér�l származó térképen még szerepel a Rác kapu tér, és megtaláljuk a Rác templomot is a 
Széchenyi utca végén. De a szerbek , vagyis inkább a pravoszlávok száma igen lecsökken. A karlóczai mitropólia 
1905-ös felmérésekor 11 házban 37 ortodox lakost számláltak: szerbeket és cincárokat együttesen.  
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
Az egykori Rác-kapun belül, a városfal északnyugati szegletében emelkedik Eger legel�nyösebben elhelyezett 
temploma, a Rác templom. Szorosan hozzátartozik a városképhez, annak egyik f� jellemz�je.  
 
Az egri pravoszlávok már 1731-ben megpróbálták felújítani a még XVII. században épített templomukat. Erd�dy 
Gábriel Antónius egri érsek panasszal élt VI. Károlynál, hogy engedélyezte a szerbek számára az építkezést, hiszen 
azok a Rákóczi-féle lázadás el�tt uniáltak voltak. Az igazság azonban annyi volt ebb�l, hogy Banjanin Jevrem egri 
püspök elfogadta az uniót, mire Csarnojevity Arzén pátriárka visszahívta �t és elküldte Szerbiába; a szerbek pedig 
továbbra is ortodoxok maradtak. A tiltások ellenére is 1745-ben felújították templomukat, s 1753-ban ideiglenes 
jelleggel tornyot emeltek hozzá. Az épület a barokkban felépül� város stílusát követhette. 
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A XVIII. század második felében a szerbek és cincárok a kereskedelemb�l meggazdagodva elhatározták egy új 
templom építését. 1776 nyarán kérelemmel fordultak Mária Teréziához, aki Heves vármegye engedélyéhez kötötte a 
továbbiakat. Eképpen járt el a Helytartótanács is. Több éves huzavona kezd�dött kérelmekkel és elutasításokkal. 
1778-ban már másodszor fordultak Putnik Mojcej püspökükhöz Újvidékre, hogy járjon el ellehetetlenült helyzetük 
érdekében, a templomépítés ügyében. Ezt követte a bácskai püspök kérelmez� levele Vidak Vityentije Jovanovity 
karlóczai mitropolitának. Ugyanebben az évben Mária Terézia Heves vármegye állásfoglalását és döntését kérte az 
egri szerbek új temploma építési kérelmének megítélésér�l.  
 
A templom építését 1785-ben kezdhette meg az egyházközség. Ekkor Vitkovity Petar volt a paróchus.28 A 
templomot a ’90-es években fejezték be, a míves-faragványos barokk tornyot pedig közvetlenül a századforduló 
el�tt. Jovanovity Jovan bácska-szeged-egri püspök 1804-ben szentelte fel. Az igen magas-nyúlánk tömeg� templom 
a szentendrei Saborna templomhoz hasonlítható. A vertikális hatását csak er�sítik a ión fejezet� klasszicista 
pilaszterek. Neoklasszicista elemek jelennek meg a toronysisakon is, s a torony nyugati homlokzatának alsó 
szintjén, a templomtest f�párkányának magsságában húzódó íves timpanon csak er�síti mindezt. A déli homlokzat 
bejáratát íves szemöldök�, féloszlopokkal képzett, remekbeszabott k�faragó munka keretezi: 1794-ben Adami 
János, a Barátok temploma kapujának mestere készítette. A templombels� nyugati végében keskeny galéria 
húzódik; az ívezeteket, pilasztereket és balusztrádokat girlandok és kartusok stukkóplasztikája díszíti. 
 
A reprezentatív ikonosztáz faragványait Jankovity Miklós készítette segédeivel 1789-ben.29 A miskolci 
ikonosztázzal együtt, melyet ugyancsak � készített, ez az alkotás is a kor mesteri munkáinak sorába illik. A 
különböz� dekoratív elemek oly kimérten és átgondoltan vannak elhelyezve az egész felület egységében, hogy a 
monumentális hatást még inkább hangsúlyozzák.A fa szerkezetet márványos díszít�festés borítja és az egyes 
architektonikus elemeket aranyozás emeli ki. Az ikonok egy részét Kuhlmeister Anton festette kés�barokk stílusban 
1803-1804 között. A lunettában található további ikonok alkotóját eddig nem sikerült azonosítani; valószín�leg 
Kuhlmeister egyik tanítványa lehet. További ikonok találhatóak még a falakon elrendezve: „Petrus Graecus de 
Csongrad – Raizischer Maler”30, Szimenov Timotej, Jakovlev Mihail, Gorbunov Prokopija és a K.A. szignojú 
mester munkái, akik ikonjai a korábbi templom képfalát díszíthették a XVIII. században. Találunk még 1791-1793-
ból származó ikonokat Teodorovity Arzént�l is – talán a mesterrel is tárgyaltak még akkoriban a teljes képfal 
elkészítésér�l.31 
 
A templomot kedves hangulatú fedett lépcs� köti össze a plébániaházzal. A görög-keleti paróchia el�kertjét 
Szantner Ferenc építette 1760-ban, s mögötte emelkedik a barokk plébániaház. Ennek homlokzata 5 tengelyes, 
középen kosáríves, zárköves kétszárnyú kapu nyílik. A földszint borházai dongafiókos boltozattal készültek, s innen 
a templom alá tágas pincék indulnak, ezeket azonban újabban elfalazták. Az egykori görög-keleti paróchia jelenleg 
múzeumi kiállításoknak ad helyet. 
 
1905-ben templomnak még állandó paróchusa volt, s a bácskai püspökséghez tartozott. Az els� világháború után a 
budai püspökség alá rendelték, majd az 1960-as években állami m�emlékgondozás alá került. A templom 
egyházim�vészeti kiállításként fogadja az ortodoxia iránt érdekl�d�ket. 
 
 
Dokumentumok:  alaprajz 
   nyugati homlokzat 
   ikonosztáz rajza 
   fotók 
 

                                                 
28 Vitkovity Petar 1754-ben született Egerben. Itt végezte az elemi és alsó gimnáziumot, majd a bécsi jezsuita kollégiumba került 
Bécsbe ösztöndíjjal, s görögül tanult Obradovity Doszitejnál. 1774-t�l segédpap, majd 1776-1803 között paróchus lett 
szül�városában. Kétségkívül az � nevéhez köthetjük a templom építésének igazgatását is. Mint bécsi diák, jártas volt az 
építésben, s megfelel� mestert választott a tervek elkészítéséhez. S nem csak az építkezés irányításában vett részt, hanem a hozzá 
szükséges pénz el�teremtésében is: mivel az egyházközségben nagyobb számú és gazdagabb volt a cincár réteg, ezért inkább 
több görög nyelv� liturgiát tartott. 
29 Jankovity már kvalitásos mesterként érkezett Egerbe. Bácskában és Szerémségben tett szert tudására a barokk, rokokó és 
klasszicista stílusú faragványokat készítve – munkája elismeréseként a bácskai püspök ajánlásával is rendelkezett. 1797-ben még 
Talidorosz néven deddikálta a „Krisztus sírt”, azonban a görög származású Jankovity csakhamar szerbbé vált, mint oly sokan a 
görög-cincárok közül, akik a karlóczai érsekségbe jöttek akkoriban.   
30 1756-1780 között élt Egerben. 
31 DAVIDOV, Dinko 1990. pp.317-320. 
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F.1.12. ERD�SMECSKE 
 
 
Esperesség: Mohács 
Els� templom: XVIII.sz. második fele 
Mai templom: 1911 
Egyházi ünnep: Szent Demeter, november 8. (október 26.) 
M�emléki besorolás: - 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Kis falu Észak-Baranyában Pécsvárad és Bátaszék közt. Földrajzi értelemben a Baranyai-dombság része, közel a 
Mecsek déli-délkeleti nyúlványaihoz. 
 
Erd�mecske neve 1200 körül bukkant fel el�ször az írott emlékekben, Mykuse változatban. A Mecske-Micske 
helynév a Mekse személynévb�l keletkezett. A korábban használatos Rácz el�tag a lakosság nemzetiségére, a 
jelenlegi Erd�s el�tag pedig a táj erd�s voltára utal. A helyi hagyomány a község nevének eredetét a Mecsek-
hegységhez köti. 
 
A környék 1015-t�l a pécsváradi bencés apátság birtoka, de még lakatlan terület. Mecske magyar lakossága a török 
hódoltság alatt elpusztult. A XVII. század közepére er�teljes szerb falu lett. 1750-t�l kezdve korábban Fulda 
környékér�l érkezett németek telepedtek itt le. A XVIII. század második felében magyarok költöztek ide. A budai 
püspökség 1896-os sematizmusában 19 szerb házban 95 lakost említettek. A szerb felekezeti iskolában a tanító 11 
diákot oktatott. A szerb lakosság a XX. század elejét�l folyamatosan fogyott el. 
 
1930-ban 116 magyar, 937 német és 30 szerb anyanyelv� lakosa volt, 1970-ben 292 magyar, 432 német és 11 
délszláv lakta. A németek egy részét 1945 után kitelepítették. Helyükre Csík megyei, gyergyóalfalusi székelyek és 
bels� telepesek érkeztek. 
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
1896-ban filiális templom Pécsvárdhoz tartozóan, pap nélkül, a mohácsi protopresbiterátus részeként. Az egyházi 
könyveket 1793-tól vezették. A paróchia igen rossz állapotban volt. 
 
Baranya vármegye 1715-ös összeírása alapján Rácmecske azon települések sorába tartozott, ahol a XVIII. század 
els� felében a szerbek és horvátok adták a lakosság nagyobb hányadát. 
 
Rácmecske a baranyai falvakhoz hasonlóan kis település volt. A XVIII. század közepén 26 szerb és 32 katolikus 
háza volt. Görögkeleti templom ekkor még nem volt - a lelkészi teend�ket a pécsváradi papok vagy a grábóci 
szerzetesek látták el. A XIX. század második felében németek költöztek be a faluba. 1847-ben még 272 szerb élt a 
faluban, de számuk oly rohamosan elkezdett csökkenni, hogy 1867-ben már csak 170 szerb lakos volt. A budai 
püspökség számára 1896-ban készült összeírás 95 szerbet talál a faluban. Akkor még 11 tanulóval m�ködött a szerb 
iskola. Az akkori templom a pécsváradi szerb görögkeleti egyházközség filiája volt. 
 
1980-as évek végén a lakosság 10%-a volt pravoszláv vallású, �ket szolgálta a faluban álló kis szerb templom. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
Rácmecskén az els� szerb templomot a XVIII. század második felében emelték Szent Demeternek szentelve. Nem 
tudjuk pontosan, mikor épült a templomhajó - az els� biztos adat 1778, amikor a szerbek kéréssel fordultak Baranya 
vármegye gy�léséhez, hogy engedélyezze számukra torony és harang állítását. A torony 1779-ben elkészült. Az 
anyakönyveket 1793-tól vezetik. 
 
1886-ban felújították a XVIII. századi templomot. A mai templomot 1911-ben építették. A szerény romantikus 
részletképzések fest�ivé teszik a kis templomot. Az alaprajzi arányokat-szerkesztéseket és a falazási módokat 
jobban vizsgálva arra a megállapításra juthatunk, hogy a templom építésének eddigi datálása helytelen. A tet�térben 
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az ácsszerkezeteken illetve a toronyfeljáró falépcs�jén valóban megtalálhatóak annak építésére utaló dátumok 
(1911), azonban az eltér� falvastagságok a torony és templomtest esetében figyelmet érdemelnek. A torony falazási 
módjában is eltér a hajóétól: a zömök faltest� torony lapos kövekb�l van rakva, a hajó fala nagyméret� téglából. A 
nyugati oldalon az oromzatra átforduló ívsoros párkány-képzés is megáll a toronytestnél. A megfigyelések alapján 
kijelenthetjük, hogy a toronytest az 1911-ben épült templomhajónál jóval korábban elkészült: valószín�síthet�en a 
XX. századi építkezés a régi templomból meghagyott toronyhoz illeszkedett továbbépítésként. 
 
Az ikonosztázis gyenge munka a XX. század elejér�l.32 
 
Érdekessége a kis templomnak a torony bejárata felett található félköríves záródású falfülke. Ez a szoborfülkére 
emlékeztet� bemélyedés nem általánosan alkalmazott formai elem, hisz a szerb ortodox templomokban tilos szobrot 
állítani - valószín�leg a katolikus templomépítészetb�l vett formaelemr�l van szó (természetesen eredeti funkció 
nélkül). /E átvett elemet megtaláljuk Majs templománál is - err�l kés�bb./ 
 
 
Dokumentumok:  alaprajz (felmérési) 
   2 metszet (felmérési) 
   4 homlokzat (felmérési) 

fotók 
 
 

                                                 
32 DAVIDOV, Dinko 1990. p.345. 
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F.1.13. GRÁBÓC 
 
 
Esperesség: Buda  
Els� templom: 1587 
Mai templom: 1741  
Egyházi ünnep: Tizenkét apostol, július 13. (június 30.) 
M�emléki besorolás: M 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Falu Tolna megyében. A falu határában található Magyarország egyetlen ma is fennálló szerb ortodox monostora.  
 
A XVII. században szerbek jelentek meg a faluban. Utána német ajkúakkal cserél�dött fel a  lakosság. 1946-ban 
kitelepítették �ket és székelyeket hoztak a helyükre. Jelenleg székely, magyar és német ajkú lakosok élnek a 
faluban, vallásuk római katolikus. 
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
1896-ban, a budai püspökség sematizmusában 46 szerbet jegyeztek fel 5 házzal. A szerb ortodox felekezeti iskolába 
7 gyermek járt. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
1896-ban paróchiális templom, adminisztrátorral, a budai protopresbiterátus része. Az egyházi könyveket 1851-ig a 
magyarbólyi könyvekkel együtt vezették. 
 
A Tolna megyei Grábóc szerb ortodox monostorát 1587-ben alapították a dalmáciai Dragovity monostor szerzetesei: 
Pajszej igumen Evsztatij, Sztefan, Geraszim és Dioniszij testvérekkel. „Magyar földre” való jövetelük okát Pajszej 
igumen a Grábóci króniká-ban írta le – ez egy szabadkézzel írott könyv a következ� címmel: „A budai 
püspökséghez tartozó, a Szekszárd városához és a Sárvízhez közeli, szentséges Grábóc monostorának krónikája, 
melyet a Teremtés 7101. és Krisztus születésének 1593. évének nyarán kezdett meg Pajcej igumen megnevezni és 
sorban leírni”. A következ� szavakkal ír: „Dalmáciában bizony akkor a már említett Dragovity monostorunkban 
éhség volt, bár egyáltalán nem akartunk, de szét kellett mennünk a világban, hogy megmaradjunk.” Ez abban az 
id�ben volt, amikor Magyarország is török uralom alatt volt, s e terület a budai vilajethez, azon belül a Szekszárd 
szandzsákhoz tartozott. A szerbek benépesítették teljes Baranyát, a Duna-mente nagy részét és eképp e tájékot is. A 
faluban, melyet már akkor is Grábócnak hívtak -ahogy a szerbek mondták, a „gyertyános erd�k” (grabovina suma)- 
a dragovityi szerzetesek egy évet maradtak ellátni papi feladataikat. További sorsukat történetét -mely a grábóci 
monostor alapításához vezetett,- a környékbeli szerbek szándéka határozta meg, melyr�l Pajszej igumen hitelesen 
ekként ír: „Az istenhív� keresztények, akik minket egész nyáon tartottak, kértek bennünket hogy ne hagyjuk �ket el, 
mert szükség volt azon ínséges id�kben a papi tevékenységre…” 
 
A grábóci szerbek ott tartották a dragovityi szerzteseket a papi teend�k ellátására. S�t meg is mutatták azt a közeli 
helyet, ahol valamifajta keresztény vallási épület romjai álltak. Azon voltak, hogy az � vidékükön alapítassék 
monostor. A krónikás figyelmet szentelt további eseményeknek is: „Keresztényeink kérésére Budán elrendelték az 
összes Budához tartozó vidéki vezérnek, és mi err�l fermánt is kaptunk, hogy templomot építhetünk, a régit, vagy 
újat k�b�l, és hozzá annyit kapunk a grábóci szántókból és mez�kb�l, melyet meg tudunk m�velni és tartani.” A 
következ�, 1587. évben a grábóci szerzetesek és a környez� vidék népe kis, k�b�l épített templomot emelt, melyet 
Mihály és Gábriel arkangyaloknak szenteltek. Ugyanekkor felépítették fából a kolostort. A szerzetesek odaadóan 
töltötték fel a monostori kincstárat. A többi mellett 1593-ban eképp rendeltek meg az aranym�vest�l egy ezüst 
kelyhet templomi használatra. Valamivel kés�bb, 1602-ben Geraszim jeromonah, aki két évet töltött utazással 
Oroszországban, „megérkezve moszkvai földr�l magával hoz a templomot szépítend� könyveket, ruhákat és 
edényeket”. A monostori krónikában figyelmet érdemel az 1619-es év, amikor a dragovityi monostorból megékezik 
Sztefan igumen magával hozva szakrális eszközöket, melyek között volt egy Szarajevóban készített veretes díszítés� 
Evangélium is. 
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A XVII. században Grábóc minden tekintetben fejl�dött. Erd�ket írtottak, megnövelték a megm�velés alatt álló 
földek területét, gyümölcsöst és sz�l�t telepítettek, új épületeket és kolostort emeltek. A monostori baráti közösség 
meger�södött, s a Krónika megjegyzi, hogy Grábóc két f�papot is adott: Szimeont és Viktort, a török id�k közismert 
budai püspökeit. A monostor a baranyai és Duna-menti ortodoxia er�ssége volt, a közösségb�l, mely ekkor már 60  
szerzetest is számlált, egyesek szerzetespapi szolgálatot is ellátak. Él� lelki kapcsolatot tartottak fenn a balkáni szerb 
monostorokkal, hiszen Grábóc a megújított petyi patriarchátushoz jurisdistiója alá tartozott. Némely grábóci 
szerzetes elzárandokolt a Szent Földre is, ahonnan különböz� templomi szerelvényeket hoztak. Stefan igumenr�l 
feljegyzik, hogy járt Jézus sírjánál, s ekkor Jeruzsálemb�l hozott két ezüstb�l készített panagiát, mely aranyozva és 
díszítve volt. 
 
A XVII. század végén a monostor két szerencsétlenséget élt át, melyek közül az els� igazi katasztrófa, a másik pedig 
lelkületi összeomlás volt. 1684-ben a törökök, akik Bécs, majd Buda alól is visszavonultak, felforgatták a 
monostort: megöltek néhány szerzetest és az igument, míg a többi elmenekült. Egyiküknek, Pajcijenek sikerült 
megmentenie a kincstár egy részét. Az osztrák fennhatóság els� éveiben er�s nyomás nehezedett a katolikus egyház 
és az állami adminisztráció részér�l a pravoszláv szerbekre, hogy uniáljanak. E szellemben lépett fel nyíltan a pécsi 
jezsuita szerzetes Ravasz Ferenc, aki azt ajánlotta Kolonity kardinálisnak, hogy a pravoszlávokat (scismaticusokat) 
ne csak egyszer�en uniáltatni kell, hanem fokozatosan katolizálni. E szempontból meg kell vizsgálni a budai 
püspökség akkori helyzetét is. A pravoszlávok lelki élete igen meggyengült, a püspökségnek nem volt f�papja, s a 
harcok miatt megszakadt a kapcsolat a petyi patriarchátussal. A katolikus egyház elérte, hogy 1690. január 18-án 
Pécsett hivatalosan is kimondják a baranyai pravoszlávok uniálását. Az említett papok közt szerepelt a grábóci 
monostor igumenje, Jeftimije Njegomirovity, akinek Timio Miljo (T. Miglio), császári udvari-kamarai kancellár 
(komisszár) püspöki széket igért – legalábbis ez olvasható ki abból a levélb�l, melyet a kancellár a Duna és Dráva 
közi területek „görög” papjainak küldött: „… hogy a grábóci monostor igumenjének, Jeftimije Njegomirovitynek, a 
katolikus egyház teljességgel uniáltjának, minden tisztelet és engedelmesség megadassék, és hogy az � 
rendelkezéseit tökéletesen kövessék, s hogy e rendeletek mindennem� ellenvetés nélkül végrehajtassanak, és hogy 
mindez császári és királyi �fensége megrendíthetetlen akaratával megegyez�en és nagy felel�sségrevonás súlyával 
azok számára, akik a kihirdetett törvények ellen vétkeznek. 
 
Ugyanennek az 1690-es évnek �szén történt meg a Nagy Vándorlás. Hosszabb lelki függ�ség azonban nem alakult 
ki, mert ahhoz rövid volt az id�. III. Csarnojevity Arzén pátriárka gyors intézkedései következtében az összes 
egyesült baranyai egyházközség és pap az � pravoszláv egyházához visszatért, s ekként tett a grábóci igumen, 
Jeftimije Njegomirovity is barátaival. A pátriárka három hónapot töltött Grábócon. A monostorba visszatértek az 
elszökött szerzetesek, az uniót megszüntették, s az esetet a feledésnek adták át. Új elvek szerint indult meg a lelki 
élet. De nem sokáig. A Rákóczi Ferenc féle felkeléskor 1703-ban a kurucok a monostort kirabolták, a templomot és 
zárdát felgyújtották, a kincstárat kirabolják, s csak igen kevés könyvet és egyházi szerelvényt sikerült a 
Szerémségbe menekíteni, Georgij igumen a testvérekkel Sisatovac monostorába menekül. A felgyújtott monostor 
hét évig elhagyatottan állt. A szerzetesek 1711-ben tértek vissza. A szekszárdi katolikus püspök hívására érkeztek, 
aki minden jogukat visszaállította, mégpedig a szerbeknek adott császári privilégiumok szerint. Ugyanekkor a 
grábóciak engedélyt kaptak a templom és zárda helyreállítására/felépítésére. 
 
A legjelent�sebb események Grábóc történetében a XVIII. század negyedik évtizedére esnek. Ekkor Vaszilij 
Dimitrijevity budai püspök segítségével, aki elkötelezettje volt a barokk templomok építésének saját püspöksége 
területén, a grábóciak felépítették mai monumentális templomukat. Az els� szándék a régi templom felújítására 
vonatkozott, melyre Makszim igumen 1736. február 1-én írott leveléb�l következteteünk, amely a címzett tabáni 
bíró segítségét kéri a lepusztult templom fedésének felújításában. Ugyanezen év májusában megindult az új 
templom építése. Ekkor azonban el�re nem látható adminisztratív nehézségek gördültek a megkezdett munkálatok 
befejezhet�sége elé, melyr�l a meg�rzött archív dokumentumok adnak bizonyosságot. Itt megtalálhatóak a tolnai 
megyegy�lés tiltó határozatai, Vaszilij igumen kérvényei és az � levele püspökének, Vaszilij Dimitrijevitynek, az új 
templom „védnökének”. Egy levélében az igumen beszámol püspökének arról, hogy megjelentek a vármegye 
emberei és megtiltották a további építkezést. Megtalálható itt még a VI. Károlynak címzett felirat, melyben a budai 
püspök engedélyt kér a grábóci monostor-templom építkezésének folytatására. A grábóci szerzetesek meg voltak 
gy�z�dve, hogy nagy tizstben tartott püspökük segítségével legfels�bb sziten megkapják az engedélyt az 
építkezésre, így a Tolna vármegyei gy�lésnek címzett egyik levelükben bejelentették, hogy az építési szánéktól nem 
állnak el, s a megkezdett munkálatokat hamarosan befejezik. 
 
Az új templom építése a régi körül történt, hogy egyszer�bb legyen az állványozás a magasban, s avégett is, hogy 
közben a liturgiai szolgálat zavartalanul folytatódhassék. A régi templomot 1738. �szén bontották le. (Annak 
alapfalai, nagy valószín�séggel megtalálhatók a mai templom k�lap padlóburkolata alatt.) Az új templom építését 
1741. végén fejezték be. Az els� támogatón, Vaszilij Dimitrijevity püspökön túl további kurátorai is akadtak az 
építkezéseknek: „Pantelejmon úr, szigeti várkapitány és a pécsváradi születés� fivérek, Szimeon és Joan”. A 
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masszív harangtornyot 1761-ben építették hozzá a nyugati homlokzathoz Szofronije Kirilovity f�pap ideje alatt. 
Ekkor a XVIII. század 70-es éveiben sok minden készült a monostorban: felújították a zárdát, újat is építettek, 
ebédl�t emeltek és gazdasági épületeket. A monostor sok könyvet és eszközöket kapott és szerzett be. 
 
A templombels� díszítésére 1768-ban került sor, de a Krónikában err�l van e legkevesebb szó: „a templom 
templonját megcsináltuk, és arannyal bearanyoztuk és díszítettük”. (A „megcsináltuk” szót úgy kell értelmezni, 
hogy ekkor kezdték el az új ikonosztázt.) Az állványfaragó és az ikonfest� neve nem említtetik. Újabban a grábóci 
ikonokat az újvidéki Vaszilij Osztojity munkájának tulajdonítják. A mostani kutatások kimutatták, hogy az ikonokat 
részben újrafestették és színeiben „felfrissítették” az 1866-os felújítás alkalmával. A grábóci ikonosztáz még így is a 
magyarországi szerb m�vészet legreprezentatívabb emlékei közé tartozik. 
 
A század második felének különleges eseménye a monostor életében a falfestmények elkészítése – egy ma még nem 
eléggé ismert freskóm�vész, Andrej Saltiszt munkája, aki az 1784. február 5-én kelt szerz�dést „újvidéki moler és 
purger” megnevezéssel írta alá. A szerz�dés a teljes templombels�re vonatkozott, kiváltképp Isten m�vészi 
ábrázolásával. A teljes munkáért a mestert 2.000 forint járandóság illette. Az egyezségben nincsenek megemlítve 
segédei: Hofmann Ferenc Flórián és a pécsi Anton segéd. A század második felében még történt néhány dolog, 
melyet a krónikások nem tartottak említésre méltónak. 1784-ben márványlapozták a padlót, ekkor készültek el az 
énekesi padok és a püspöki trón Kirilije Szofronije, temesvári püspök és budai adminisztrátor kezdeményezésére. A 
következ�, 1785-ös évben a templomot grizájl-festéssel díszítették mindazokon a felületeken, ahol nem készült 
addig freskókompozíció vagy alakos ábrázolás. 
 
A XIX. és XX. században lényeges esemény nem történt a monostor életében kultúrtörténeti értelemben. Némely 
igumen nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy fenntartsák a monostori élet, a szerzetesség és a földm�vesség 
folyamatosságát, de a kis számú papság miatt a szerzeteseknek kellett szolgálatot végezniük távolabbi 
egyházközségekben is. Mindez törekvés volt a szentség fenntartására, azonban az els� lépcs� is az elhalásra, aminek 
folyamodványa lett az asszimiláció. Ezekb�l az id�kb�l a krónikai adatok inkább az architektúrára, a 
helyreállításokra és konzerválásokra vonatkoznak a monostor kapcsán s annak értéktárgyaiban. Egy 1885-ös nagy 
vihar alkalmával, amit hatalmas felh�szakadás kísért, a harangtorony magas barokk fém sisakjából egy rész led�lt, 
amit kés�bb sohasem állítottak már helyre az eredeti formájában. Az elszegényed� monostor már csak egyszer� 
bádoggal tudta lefedni a falazatot. A XIX. század végén egy rövid id�re Grábócon tartózkodott Geraszim Petrovity 
(Veljko Petrovity apja), aki katalogusszer�en feldolgozta a monostori könyvtárat. 33 
 
A budai püspökség 1896-os sematizmusában 5 szerb házban 46 lakost számláltak. Az ortodox felekezeti iskolában a 
tanító 7 gyermeket oktatott.  Paróchiális templom, pap nélkül, a budai protopresbiterátus része. A keresztel� és 
házassági könyveket 1763-tól, a temetkezésit 1771-tól vezették. A paróchiát 1738-ban alapították. Filiája volt Szalka 
és Hidas. 
 
Az els� világháború idején az osztrák-magyar hadsereg elkobozta a négy harangot, s azóta nincs egy sem. 
 
A XX. században a monostor-templomot két alkalommal állították helyre: 1922-23-ban a monostor összegeib�l; 
valamint 1982-88-ban az OMF irányításával – ekkor teljes mértékben felújították építészetileg a templomot, 
restaurálták a falképeket, az ikonosztáz faragványait és ikonjait. A restaurálás a falképeknél még a felügyelet 
ellenére sem zajlott tudományos teljességgel: a restaurátorok nem csak javították a megmentett eredeti 
kompozíciókat, hanem néhol felülfestették a meg�rzött els� réteget. A grábóci ikonok közül néhányat kiállítottak a 
„Magyarország szerb templomainak ikonjai” cím� kiállításon 1973-ban, melyet Belgrádban a Matica Srpska 
szervezésében a Nemzeti Múzeumban és Budapesten is bemutattak. Ez alkalomból az ikonokat a Matica Srpska 
Galériájának m�helyében restauráltak.34  
 
A XX. század 60-as éveiben A Szentendrei Egyházm�vészeti Gy�jteménybe szállították a grábóci kincstárat, az 
archívumot és könyvtárat. 
 
 
Dokumentumok:  alaprajz 
   nyugati homlokzat 
   ikonosztáz rajza 
   fotók 

                                                 
33 DAVIDOV, Dinko 1990. pp.303-309. 
34 Err�l részletesen lásd: DAVIDOV, Dinko 1973. 
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F.1.14. GY�R 
 
 
Esperesség: Buda 
Els� templom: XVI. század 
Második templom: 1730 
Mai templom: XVIII. század vége 
Egyházi ünnep: Szent Miklós ereklyéinek átvitele, május 22. (május 9.) 
M�emléki besorolás:  
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Gy�r ismertségére, gazdag településtörténeti monográfiáira való tekintettel nem helységtörténeti leírást. 
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
Er�dített középkori város a Duna fels� folyásánál Komárom és Pozsony között. Szentklárai Jen� XIX. század végi 
történész a szerb sajkások beköltözését a XV. század második felére teszi, s ugyanerre a következtetésre jut Gavrilo 
Vitkovity is: „Mátyás király dunai flottájának egy részét a beköltöz� szerbekre bízza, akiket elismert egyházi 
vezet�ik és vajdáik irányításával Gy�rött, Komáromban, Budán és Csepel-szigeten telepít le. ...”. 
 
A XVI. század els� felében Ferdinánd királyPavel Bakityot teszi meg a sajkás csapatok f�parancsnokává, s rábízza 
Gy�rt azzal a feladattal, hogy minél több szerbet telepítsen át a török területekr�l. Ekkor Radoszav tanácsos egy 
csoportot át is telepített a szerbiai Szerémségb�l. Azonban Gy�r nem maradt sokáig a szerb nemes Bakity 
birtokában; a gy�ri városi tanács energikus követelésére át kellett adnia azt. A város tovább fejl�dött – az 
er�dítmény és az el�város is. Meger�sítették a sajkások településrészét is, ahol jelent�s számú szerb élt.  Gy�r a 
legjelent�sebbek egyik volt a sajkás-kiköt�knek. A magyar hatalom alatt Gy�r mindig ellenállt a török 
támadásoknak, egyes esetekben azok elkerülték – csak 1594-ben sikerült bevenniük, azonban a magyar-osztrák 
seregek már 1598-ban visszafoglalták. A XVII. század elején Gy�rben volt csapatparancsnok Szava Temisvarac az 
embereivel. Ekkor, 1609-ben Gy�r megkapta a szabad királyi város rangot, melyet 1679-ben meger�sítettek. Ennek 
köszönhet�en er�södött a kereskedelem, s kiépíthették a külvárost. A feladatokból kivették részüket a szerbek is. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
1896-ban filiális templom Komáromhoz tartozóan, pap nélkül, a budai protopresbiterátus részeként. A paróchia igen 
rossz állapotban volt. 
 
Már a XVI. században állt Gy�rött szerb imaház, -valószín�leg faépítés�,- amely a sajkások és a külvárosban él� 
lakosság szükségleteit látta el. A templomocskában ideiglenesen a Balkán szerb monostoraiból jött szerzetesek 
szolgáltak. �ket el�ször Pavle Bakity hívta a városba, kés�bb err�l az egyházközség gondoskodott. A gy�ri 
templomocskában szerb liturgikus könyvekb�l szolgáltak, melyeket Velencében nyomtattak Bozsidar Vukovitynál: 
Oktoih petoglasnik, 1537; Praznicsni minej – Szabornik, 1538; Liturgijar, 1554; és még sok más. Úgy t�nik, hogy a 
XVII. század közepén felépítettek egy valamivel nagyobb templomot a korábbi helyén. Ez logikusnak is t�nik, mert 
e század kezdetén gazdag szerbek költöztek Gy�rbe (és Komáromba) Ráckevér�l. A gy�ri templomnak készíttette 
1660-ban az ismert Istenszül� Krisztussal ikont Petar Monaszterlija, a komáromi és gy�ri sajkások f�vajdája. 
 
A Nagy Vándorlás évében Gy�rbe érkezett Ignatije Koviljac és Teofan Hopovac proigumenek, akik egy levelükben 
panaszkodnak a gy�ri paróchus elutasító viselkedésére. A bevándorláskor nem érkezett nagyobb számú szerb a 
városba, s�t néhányan elköltöztek. Az ekkor ismert családnevek: Davidovity, Tyirkovity, Lukovity, Kosztity, 
Damjanovity, Rac, Varsanlity. Valamivel kés�bb kezdtek beköltözni cincár családok is. 
 
1730-ban felújították vagy újonnan felépítették a gy�ri templomot, ezúttal kisebbet és ideiglenes jelleggel. A század 
utolsó negyedében ott szolgált Gavril Sztefanovity Venclovity. A szerb lakosság számára végzetes döntés volt, 
amikor egy császári döntés megszüntette a gy�ri, komáromi és esztergomi sajkás állomásokat, s azokat Dél-
Bácskába helyezte át – a sajkások egész családjukkal költöztek le; az országrészt róluk Sajkás kerületek néven 
nevezték attól. 
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Mégis a XVIII. század végén az ott maradt gazdag ortodox szerb és cincár keresked�k felépítettek egy új templomot 
Gy�rben. 
 
Az építkezés ideje alatt az egyházközségi tanácsban nagyobb súllyal bírtak a cincár keresked�k, ezért van az 
ikonokon szinte kizárólag görög felirat. Mindeközben a szerbek és cincárok körében megindult az elmagyarasodás. 
Elfogadták a magyar nyelvet a templomban és a családban is magyarul kezdtek beszélni – generációról generációra 
felgyorsult az asszimiláció. Jól mutatják ezt a statisztikai adatok is: 1847-ben még 70 pravoszláv van a városban, 
1867-re már csak 21 lakos. A templom filiává vált, s a komáromihoz tartozott. A budai püspökség 1896. évi 
sematizmusa 1 házban 22 szerbet számlált. A XX. század elején még évente négyszer tartottak liturgiát, de a ’70-es 
években az önkormányzat kezelésébe került. Az ikonosztázt szétszedték és Szentendrére vitték, vele együtt a 
könyveket, archívumot és egyházi szerelvényeket is. Ezek ma a Szentendrei Egyházm�vészeti Gy�jteményben 
vannak. Itt található az 1660-ból való Istenszül� Krisztussal ikon is, mely a budai püspökség egyik legértékesebb 
m�vészeti emléke. 
 
Építészetileg e templom leginkább a hódmez�vásárhelyi ortodox templomhoz hasonlít. Az egy egyhajós épület, 
félköríves apszissal és hozzáépített toronnyal, mely valószín�leg a hajó befejezte után néhány készülhetett el. A 
épít�mester tervei szerint barokk stílusban épült templom neoklasszicista elemeket hordoz, melyek a nyugati íves 
határoló felületre kerültek, hasonlóan a klasszicista tympanonhoz. A homlokzatokat jellegzetesen nagy, íves 
szemöldök� ablakok összhangja díszíti a falmez�k kett�zött pilaszteres keretezésével. Továbbá egyszer� támpillérek 
is vannak: az északi és déli oldalon három-három, míg az oltártérnél további kett�. 
 
Az ikonosztáz faragványai legközelebb a neoklasszicizmus stílusához állnak; kivéve a lunetta díszeit, melyek 
rokokó formálásúak. Az ikonosztáz mélyvörös színre van festve. Erre vannak felszegezve az ikonok, melyeket 
vékony klasszikus keret fog körbe, felettük dekoratív, aranyozott girlandok. A királyi ajtót két márványfestéses, 
aranyozott kompozit fejezetes oszlop fogja közre.35 
 
 
Dokumentumok:  alaprajz 
   ikonosztáz rajza 
   fotók 
 
 

                                                 
35 DAVIDOV, Dinko 1990. pp.314-315. 
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F.1.15. HERCEGSZÁNTÓ 
 
 
Esperesség: Mohács 
Mai templom: 1900 
Egyházi ünnep: Istenszül� születése /Kisboldogasszony/, szeptember 21. (szeptember 8.) 
M�emléki besorolás: MJ 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
A Duna Magyarországról való kilépésénéltalálható vbalparti település a Bácskában. Hercegszántó neve el�ször 
okiratban Szent István uralkodása alatt említtetik, Zanthow alakban, majd jóval kés�bb, 1419-ben Hercegszántó 
formában. Az el�tag arra utal, hogy a birtok a (Duna-) szekcs�i Herceg család tulajdonában volt. A Szánthova név 
úgy keletkezett (1773),  hogy a magyar „Szántó” helynév a szerbhorvátban képz�vel b�vült. A Hercegszántó 
névalakot hivatalosan 1904-ben vették be. 
 
Szent István a falut a veszprém-völgyi apácáknak adományozta, mégpedig a helyi káptalannal és 30 házzal együtt. 
(Ez az akkori id�kben tekintélyes településre vall.) Az adományozást Károly király 1108-ban meger�sítette. Az 
okiratban említtetett, hogy a falu egész határa az apátn� birtoka, és hogy a vásárjog is, más jövedelmekkel együtt az 
apácákat illeti. Kitért a királyi levél arra is, hogy a határban �skori föld- és k�halmok vannak, északon az Érhát, 
keleten a Bálvány nev� domb, a déli részeken pedig egy erd�. 
 
A következ�kben a falu többször a birtokosok neveiben fordul el�: Bátmonostor 1323. évi beiktatásánál jelen volt 
Szántó Demeter; 1369-ben a pécsi káptalan jelenti Nagy Lajos királynak, hogy Szántó Mihály hatalmaskodva 
használja László mesternek két birtokát.  A települést 1399-ben a Czobor család birtokolta, amit onnan tudunk, hogy 
a bácsi káptalan határjárást tartott, és a Czobor tulajdonok között Szántó is szerepelt. Rövidesen, 1405-ben a falu a 
szekcs�i Herceg Péter birtokába került, akinek jobbágyai kirabolták és felgyújtották Töttös László három faluját. 
Szántó Marhát Jakab Szántón is szerzett 1455-ben tulajdont. Még ebben az esztend�ben, örökösök nélküli 
elhalálozásuk esetére, kölcsönös örökösödési szerz�dést kötött a Sulyok testvérekkel. Marhát Jakab özvegye, 
Borbála 1485-ben Czobor Mártonnak adta a szántói részbirtokot, mely némely oklevélben Mor-hátszántónak van 
nevezve. 
 
Az 1514-es parasztháború eseményei megrázták az egész vidéket, mert a keresztes hadjárat meghirdetésére sok 
jobbágy jött össze. A kalocsai érsek hiába kísérelte meg a hadat hazaküldeni. 
 
A mohácsi vészt követ� törökdúlás idején a falu elnéptelenedett. Csak lassan népesült be újra, mert a mocsaras ártér 
védelmet nyújtott a megszállók ellen. Megkezd�dött a betelepülés, els�sorban a déli országokból, legf�képp 
Szerbiából. A török közigazgatás Hercegszántót a bajai náhijébe, a zombori kerületbe sorolta. A defterekben a falu 
1554-ben 11, két évtizeddel kés�bb 14, majd 1590-ben 60 házzal szerepelt. Ezek összesített adatok, mert a település 
három göröndre (magasabban fekv� részre) települt. Így Dolna- (Alsó-), Szredna- (Közép-) és Gorni- (Fels�-) 
Szántova néven említik a falurészeket a török összeírók.36 
 
A XVII. században – a hadak szüntelen mozgása, a rablások és fosztogatások miatt – napi járóföldre alig maradt 
ember. A török ki�zése után a falu kamarai birtok lett. Az 1699-se megyei összeírás szerint Hercegszántón 47 gazda 
és 10 feln�tt fiú találtatott. Tulajdonukban pedig 5 ló, 21 ökör, 37 tehén, 34 borjú, 38 juh és kecske, 58 sertés, 310 
méhkas, 46 hold szántó volt árpával és kölessel együtt. A következ� összeírásban, 1714-ben 31, a következ� évben 
20 adófizet�, az 1724-ben végzett (Czobor-féle összeírásban) 30 telepes szerepel. Egy évvel kés�bb 54 adózó 
személyt számláltak. 
 
Az 1768-ban készült kamarai térképen a déli határban Rozlica-bara (tó), ett�l keletre pedig erd� és a Bubanya-
d�l�37 van feltüntetve, az északnyugati részen pedig egy Bacság (Budzsák) nev� erd�. A faluban ekkor 126 
katolikus rác, helyesen sokác család élt., 3369 holdon gazdálkodott. (Ez 84 teleknek felelt meg.)  
 

                                                 
36 Fels�-Szántón például 31 ház állt. 
37 Bubanya területe 320 hold volt, 8 telek. 
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Úrbéri rendezés kétszer is történt. El�ször 1722. augusztus 13-án, amikor a helység kamarai kerület központja volt. 
Ekkor a faluhoz tartozott a már említett Bubanya-d�l� és a Kabi-sziget. Az 1785. évi úrbéri rendezéskor Szántován 
70 telken 144 telkes gazda és 43 zsellér volt. A Dunának újonnan keletkezett ága a községi közlegel�kb�l 400 
holdnyi területet elvágott. Ezt a részt Kadinak vagy Osztrovácnak nevezték. A mohácsi uradalom magának 
követelte, de eredménytelenül, mert csak árvíz idején vált szigetté, kisvíz idején összefüggött a falu határával. A 
gazdálkodásról képet kaphatunk a bácsi kamarai kerület 1743-ban kelt tizedjegyzékéb�l. Szántón 2531 kereszt búzát 
arattak. (Egy keresztb�l másfél pozsonyi mér� búzát csépeltek, ami termékenység tekintetében az élen áll.) 
 
A lélekszám a történelmi vihar közepette is folyamatosan emelkedett. Az 1890. évi népszámláláskor 3357 lakost 
mutattak ki, és 582 házat. Jelenleg a lakosság száma 2543, az 1963-as 4 ezerhez viszonyítva er�sen fogy. 
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
Az oszmán hatalom alatt Hercegszántós ekkor leginkább szerbek lakták. A XVII. század végefelé egy ideig  lakatlan 
volt (törökök visszavonulása). Megkezd�dött viszont a déli népek felköltözése: 1687-ben Petrovics Nobak rác 
kapitány hozta magával szerb fegyvereseit, akikkel Szabadka, Szeged és Baja várát népesítették be. Kissé kés�bb 
jutott közülük Baja környékére, így Hercegszántóra is. A XVIII.század elején, amikor a Rákóczi-féle 
szabadságharcban a baranyai falvakat felgyújtották, sok család menekült Szántóra. De ezek a menekültek nem 
maradtak itt. Egy 1715-ös bácskai leginkább római katolikus sokácokat említ és jóval kevesebb szerbet. 
 
A XVIII-XIX. században a szerbek pontos száma nem ismert, de igen kevesen voltak - sokan elköltöztek a közeli 
Dávod és Baracska helységekbe.38  
 
Az 1890. évi népszámláláskor 1915 sokác, (valószín�leg a szerb lakosságot is ez az adat tartalmazza), 1336 magyar, 
41 szlovák, 35 német élt a faluban. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
1899-ben a nyelvi nehézségek miatt sok római katolikus sokác átállt a görögkeleti vallásra - ett�l kezdve m�ködik a 
szerb görögkeleti plébánia, s innent�l vezetik az anyakönyveket is. A következ� évben, 1900-ban felépült a nagy, 
neoklasszicista stílusú templom, melyet Boldogasszony születésének szenteltek. 
 
A szentély félköríves apszisát nagy ablakok nyitják fel. Az énekkari részek nem jelentkeznek a homlokzaton. A 
nagy (10 m) fesztáv lefedésére a boltozat oldalnyomása miatt a homlokzaton karakteresen jelentkezik a falpillérek 
ritmusa. 
 
A templomban láthatjuk a szentendrei Opovácská-templom ikonosztázisát, amelyet a XX. sz. elején hoztak át ide, 
mert azt a templomot átadták a reformátusoknak. Ezt az ikonosztázist a XVIII század második felében készítették. 
Az alapsor ikonjai valamivel fiatalabbak - egy ukrán ikonfest� készítette �ket, akinek a nevéhez a szentendrei 
Preobrazsenszko-templom ikonosztázisa f�z�dik. (Tudomásunk szerint az ikonosztázis további képsorait még 
Szentendrén �rzik). 
 
A Mária-trón a bátaszéki szerb templomból származik.39 A trónon két ikon látható: Istenszül� a kis Jézussal, 
valamint az Istenszül� és Erzsébet találkozása.40 
 
 
Dokumentumok:  ikonosztáz rajza 
   fotók 
 
 

                                                 
38 Leginkább e két faluba költöztek akkoriban szerbek, ahol a XVIII század els� felében templomot állítottak (- igaz, kés�bb 
elköltöztek vagy asszimilálódtak). 
39 A templomot 1958-ban bontották el. Lásd: F.3.2. Bátaszék fejezetnél. 
40 DAVIDOV, Dinko 1990. pp.346-347. 
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F.1.16. HÓDMEZ�VÁSÁRHELY 
 
 
Esperesség: Szeged (Újszentiván) 
Mai templom: 1786 
Egyházi ünnep: Istenszül� születése /Kisboldogasszony/, szeptember 21. (szeptember 8.) 
M�emléki besorolás: M 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Város Szegedt�l északkeletre, a Hód-tó partján. A vizekkel átsz�tt rétség, szigetként kiemelked� részek igen 
alkalmasak voltak emberek megtelepedésére. A régészeti kutatások szerint  már 7000 éve folyamatosan élnek itt. 
 
A Csongrád megyei Szent Adorján Mártyr (Mártély) 1019-ben került a zalavári apátság birtokába. A tatárjárás 
idején 7 templomos hely volt, mintegy 20 faluval, a vásárhelyi határban. A Bor-Kalán nemzetség uralta a tájat. 
1231-ben történt említés Hód faluról Csák Miklós végrendeletében. 1266-ban Vásárhelyt Pósafia Nána ispán 
végrendelete említi. A pápai tizedjegyzékben még külön szerepel Hód és Vásárhely. 1280-ban itt verte le Kun 
László a lázadó kunokat a hódtavi csatában. Hunyadi János Hód-Vásárhely uradalmat Zsigmond királytól kapta 
meg, amelynek tartozéka sok más falu és nagy kiterjedés� puszta volt. Ekkortól számítják mez�városnak. 
Hunyadinak kastélya is volt a városban. 
 
1566 és 1596 között a török a környez� falvakat elpusztította. A megmaradt népesség ide húzódott a Hód-tó parti 
Hódmez�vásárhelyre, amely ekkor khász város. Az elhagyatott falvak határa beolvadt a vásárhelyi határba. A 
felvidékre menekült földesurak néha elküldték katonáikat a nona behajtására. Az erdélyi fejedelmek is gyakorolták a 
birtokadományozás jogát. Így került Lugossy János birtokába Vásárhely, majd felesége révén Bercsényi Imréé lett a 
határ. 
 
A török ki�zésekor néhány évig üresen állt a város. 1700-ban újratelepült. Gróf Bercsényi Miklóstól elkobozta a 
kincstár. Schlick Lipót rövid birtoklása után gróf Károlyi Sándor tulajdonába került 1722-ben. Eleinte taksát fizetett 
a város. 1753-ban utókuruc mozgalom centruma volt Vásárhely (Tör�-Pet� lázadás). 1772-ben bevezették az 
urbáriumot. A földesúr katolikusokat telepített a protestáns városba (1774). 
 
1873-ban törvényhatósági jogot nyert a város. A gabonakonjunktúra megalapozta a polgári fejl�dést, amely a 
századfordulóra nagy lendületet vett. 
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A török id�k alatt a település környékén több szerb falu is volt, de ekkor még nincsenek adataink szerb 
beköltözésekre a városba. Az 1715-ös és 1720. évi összeírásokban Vásárhely, mint "Oppidium" szerepel, csak 
néhány szerb család említtetik. A 17. század végét�l a balkáni háborúk következtében betelepült görög keresked�k 
egyházközséget alapítottak, az uradalom pedig telekkel ajándékozta meg �ket. Egyházközségükbe kés�bb juhászok 
és szerb keresked�k is beléptek.  
 
Szerbek nagyobb számban a második bevándorlás (1739) alkalmával és az utána következ� években érkeztek. 
Ekkortájt költözött be több román is, így a görögkeleti hív�k száma a XVIII. században jelent�sen megn�tt. A 
liturgiákat és a többi egyházi szertartást  aradi papok végezték. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
A város temploma, melyet Boldogasszony születésének szenteltek, 1785-86-ban épült fel, tornyát 1792-ben 
állították. A munkálatok befejeztét 1807-re tehetjük. 
 
1889-ben átépítették a torony fémlemez-borítású, párnatagos és laternás sisakját. 
 
Az egyhajós, félköríves szentély� templom már a barokk kései változatának, a copf stílusnak jegyeit viseli magán. 
Barokk íz érz�dik a hajó és az el�tte álló torony közötti ívelt átmenetben, valamint a hajó nyílásainak kosárívében. 
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A háromrészes koronázó párkány, valamint a homlokzati felületeket keretez� toszkán falpillérek és a tympanon 
pedig már a klasszicizmus felé mutatnak. 
 
Az épít�mester a szentély-hármasnak jól megfeleltetett teret hozott létre a keleti oldalon. A diadalív után csak egy 
egyenes, ablakokkal áttört szakasz után indul a félköríves apsziszárás - mintegy kijelölve a prothézis - szentélyasztal 
- diakonikon térhármasságot az egységes oltártérben. Az északi és déli homlokzat egyszer� klasszicista tagolású. A 
nyugati homlokzaton a klasszicista részletképzések ötvöz�dnek a karakteres kés�barokk formaképzéssel. 
 
A síkmennyezetes hajótól az oltárteret öttengelyes, m�vészettörténetileg igen értékes ikonosztáz választja el. Az 
1825-ben készült ikonosztázis készítésénél a faragóm�vész a biedermeyer eszköztárából merített. Az architectonikus 
váz vörösre van festve, a pillérek festése nemes k�zet mintázatát utánozza, a faragások aranyozottak. Az esztétikai 
megjelenését az újabb kori festészeti kiegészítés kedvez�tlenül befolyásolta. 
 
Az ikonosztázis képei a XIX. század elején készültek. Három ikonfest� munkái ezek. A legrégibbek a Krisztust és 
Istenszül�t ábrázoló alapképek, melyeket a fest�m�vész barokk hagyományokhoz igazodva alkotott. Kevesebb 
m�vészi értékkel bírnak a második mester alkotásai: a cári kapu, az északi és déli ajtó ikonjai. Az ikonosztázis 
második képsora a harmadik m�vész alkotása. A cári kapu felett az Istenszül� koronázása található, ett�l jobbra és 
balra hat-hat apostol alakja áll. E vászonra festett olajképek kompoziciója jól iskolázott mesterre vallanak - az 
alkotások keletkezése az 1820-as évekre tehet�. 
 
A templomban több XVIII-XIX. századi ikon van még, amelyeknél leginkább görög szignatúrákat találtunk. 
Legértékesebb közülük Teodor Szimeonov Gruntovity munkái, amlyeket ma Szentendrén az egyháztörténeti 
gy�jteményben �riznek. 
 
A vásáhelyi szerb templom el�bb az aradi, majd a temesvári püspökséghez tartozott. Az I.vh. óta a budai püspökség 
része.41 
 
 
Dokumentumok:  alaprajz 
   ikonosztáz rajza 
   fotók 
 
 

                                                 
41 DAVIDOV, Dinko 1990. pp.300-301. 
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F.1.17. ILLOCSKA 
 
 
Esperesség: Mohács 
Els� templom: XVIII. század eleje 
Mai templom: 1808 
Egyházi ünnep: Szent Paraszkeva, október 27. (október l4.) 
M�emléki besorolás: MJ 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Baranya megye déli részén, közvetlenül a horvát határ mellett fekszik Illocska. Zsáktelepülés, a határ felé nem vezet 
út. Az egyutcás település fés�s elrendezés�. 
 
Egy 1496. évi okmányban el�fordul Wylakcza község neve. Feltételezések szerint ez a falu volt akkor Illocska. A 
török hódoltság idején a falu elnéptelenedett, de az idegen uralom megsz�nése után nem magyarok települtek vissza, 
hanem délszlávok, valamivel kés�bb német telepesek is megjelentek. A falu magyar eredet� Újlak nevét a XVIII. 
században fokozatosan kiszorította a délszlávok által használt Illocska név. Még abban a században egybeolvadt a 
szomszédos, ugyancsak délszlávok lakta Csat községgel. A XIX. század utolsó felében csekély számú magyar 
lakosság jelent meg a faluban. A II. világháború utáni években sok németajkú családot telepítettek ki. A falu 
elmagyarasodott. 
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A falut a török hódoltság után szerbek népesítették be. 1796-ban 104 szerb élt a faluban. A XIX. század folyamán 
n�tt a lakosság. A szerbek szempontjából ez 1867-ben 227 lelket jelentett. A budai püspökség 1896. évi 
sematizmusában 50 szerb házban 220-an laktak. Az ortodox felekezeti iskolában 37 diákot oktatott a tanító. A XX. 
század elején készült felmérés adatai szerint 241 szerb, 311 német, 12 magyar, 14 horvát és 8 szlovák nemzetiség� 
lakta a falut. A XX. század húszas éveiben a lakosság 60%-át kitev� délszláv lakosság jelent�s része Jugoszláviába 
optált. 1930-ban külterületeivel együtt a községet 48 magyar, 438 német, 4 horvát és 48 szerb anyanyelv� lakta. A 
két világháború között még m�ködött a szerb iskola. 1970-es évek elején 238 magyar, 86 német és 17 délszláv 
lakosa volt. 1993-ban két id�s szerb lakott a faluban. Ma a faluban a szerbeknek csak többedgenerációs 
leszármazottjai élnek. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
1896-ban filiális templom Beremendhez tartozóan, pap nélkül, a mohácsi protopresbiterátus részeként. Az egyházi 
könyveket 1851-ig a magyarbólyiakkal együtt vezették. 
  
Az els� Szent Paraszkevának szentelt templomot a XVIII. század elején építették. Ez egy paticsfalú templom volt 
zsindellyel fedve. 
 
A mai tégla-k� templomot 1808-ban emelték. Ez egy egyhajós kis templom félköríves apsziszáródással. A tornyot 
utólag építették hozzá.42 
 
A templom a barokk falusi módosulata. A téglaboltozat helyett a templombels�t kékre festett kazettás mennyezetre 
utaló fa tekn�boltozat fedi, mely közvetlenül a falra támaszkodik. E megoldás szinte egyedi jelenség a szerb ortodox 
templomépítészetben Magyarországon - valószín�leg az épít�mester református el�képekb�l merített. 
 
A hozzáépített toronyba nyugati oldalon lehet belépni a félköríves záródású nyíláson át; felette barokk 
vonalvezetéssel keretezett rozetta. E fedett-nyitott térb�l lehet megszólaltani a harangot. A hajó boltozatának 
magasságában a tornyon három oldalon körbefutó párkányzat hangsúlyozza a torony következ� szintjét. A harang 
elhelyezésére szolgáló szint a négy égtáj felé félköríves záródású ablakkal van megnyitva. A befejez� párkány felett 
gúla formájú tet�n áll a kereszt. Az eredeti barokk torony-tet�szerkezet a század elején egy villámcsapás alkalmával 
                                                 
42 DAVIDOV, Dinko 1990. p.316. 
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leégett - a mai formát az 1908-as helyreállításkor kapta a toronybefejezés. A XX. században további két alkalommal 
nagyobb javításokat végeztek rajta. 
 
Az ikonokat a "szlovéniai Bobota lakosa", Jakob Nedity festette. 
 
 
Dokumentumok:  alaprajz 
   metszet 

4 homlokzat 
   fotók 
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F.1.18. LIPPÓ 
 
 
Esperesség: Mohács 
Els� templom: XVIII. század eleje 
Második templom: XVIII. század els� harmada 
Mai templom: 1804 
Egyházi ünnep: Keresztel� Szent János, július 7. (június 24.) 
M�emléki besorolás: MJ 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Baranyai falu Mohácstól délnyugatra, az országhatár közvetlen közelében. 
 
Egy 1274.évi oklevél Lypow néven említi. Kés�bb Alsolyppo, Felseu Lyppo, Oppidum Lippo név alatt fordul el�. 
Lippó jelentése egyszer� és kedves, magyarra fordítva a hárs f�név a megfelel�je. A kisközség neve a lippói 
nemzetség emlékét �rzi, amelyeknek egyik tagja baranyai adószed� volt a XIII. században. A szlávosítás nyomán 
hajdan a délszláv Lipova néven is említették a települést, amely az észak-déli irányú hadiút közvetlen közelségében 
népesült be. Fels�-Lippó urai a XIV. század végén a Maróthiak, Alsó-Lippóé pedig a Lippóiak. A XV. század 
évtizedeib�l fennmaradt írásos emlékek Egyházas-Lippónak ismerték a falut, nyilvánvalóan korabeli templomának 
köszönhet�en. (1483-ban már temploma volt Szent L�rinc tiszteletére. Ez kés�bb elpusztult, s Gyertyaszentel� 
Boldogasszony tiszteletére szentelték újabb római katolikus templomát 1836-ban.) A mohácsi csata csupán 8-10 
km-re dúlt Lippó határától, amely Zrínyi Miklós hadnagya, Henyei Miklós, kés�bb Újlaki Sebestyén kezére szállt.  
 
A török id�kben szerbek költöztek be a faluba. A törökök 1687-es ki�zése után ezen terület a villányi uradalomhoz 
tartozott, amely Savolyai Jen� birtokába került. Az els� német telepesek a XVIII. század húszas éveiben jelentek 
meg. Az 1900-ban végzett népszámlálás fennmaradt dokumentumai szerint az ezres lélekszámot is túlhaladta a 
lakosság. Az els� világháború befejezését követ�en a szerbek, majd a II. világháború után a németek kitelepítése 
csökkenti jelent�sen a lakosság számát. 1945 után a megüresedett házakba a Felvidékr�l költöztettek be magyar 
családokat.  
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A szerbek a török uralom idején jelentek meg a faluban. Baranya vármegye XVIII. század eleji összeírásában 
(Conscriptio domestica generalis annis 1715 et 1716 continuative peracta Nr. 5-to) Lippót a tiszta szerb lakosú 
baranyai falvak sorában találjuk. Az 1720-as összeírásban Lippó azon 69 baranyai falu közt említtetik, ahol a 
szerbek és horvátok a lakosság többségét alkotják.  
 
A budai püspökség XVIII. század közepén készült felmérése 44 szerb házról tesz említést. Ugyanez a jelentés 67 
házat jelölt meg, melyben más vallásúak, leginkább németek laktak. 
 
A XVIII. század végére jelent�sen megn�tt a görögkeleti lakosok száma: 1796-ban 409 szerb élt Lippón. 100 évvel 
kés�bb a budai püspökség összeírása 540 szerb, s valamivel több német lakost említ. A szerbek 60 házban laktak. 
Az ortodox vallásfelekezet� iskolának ekkor 72 tanulója volt és saját tanítója. A szerbek nagy része az I. vh. után 
Jugoszláviába optált. Az 1970-es években közel félezer magyar, feleannyi németajkú és mindössze 40 délszláv 
anyanyelv� lakta a települést.A folyamatos elköltözések és az asszimiláció hatásaként ma már csak néhány család 
vallja magát szerbnek Lippón. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
1896-ban paróchiális templom, saját pappal, a mohácsi protopresbiterátus része. Az egyházi könyveket 1777-t�l 
vezették. A paróchiát 1773-ban alapították; 32 kataszteri hold tartozott hozzá. Filiája Bezedek. 
 
A pécsi (kat.) püspök által elrendelt 1721. évi kanoni vizitáció megállapítja, hogy a faluban "skizmatikus templom 
áll évtizedek óta". A lakosok e vizitáció után lebontották fa-templomukat, s egy újat építettek helyére.  
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A budai püspökség XVIII. század közepén készült felmérése szerint a falu szerb temploma nem volt felszentelve, de 
saját lelkészük már volt. A görögkeleti templomot nemsokára megszentelték, 1759-ben megkapta az egyházközség 
címet. 
 
A sorban harmadik, Keresztel� Szent Jánosnak szentelt templomot 1804-ben építették. Ez egy igen magas egyhajós 
falusi templom. A nyolcszög öt oldalával záródó szentélyapszis után az énekkari rész négyzetes tere hangsúlyosan 
kiül a homlokzatra. A tornyot mozgalmas vonalvezetés� réz toronysisak fejezi be, melyet 1911-ben készítettek (-
err�l tanuskodik a rajta található évszám -), amikor az egész templomot felújították. 
 
A Mária-trón Istenszül� Krisztussal-ikonja Vujity Arzén pécsvári fest� munkája. A XVIII. században készült ikonok 
a következ� ünnepeket ábrázolják: Istenszül� templomba való bevezetése, Krisztus születése, Krisztus 
körülmetélése, Angyali Üdvözlet, Bevonulás Jeruzsálembe, Krisztus feltámadása. Az ikonosztázist Dimsity Miklós 
újvidéki mester készítette 1863-64-ben.1  
 
A funkcióvesztés érdekes példáját láthatjuk Lippón. A szentély keleti falában félköríves fülkét találunk a szentély 
padozatától egy lépcs�fokkal elemelve; Krisztus képe van belefestve. Az �si ortodox liturgia szerint itt a f�papi 
fels� ül�hely van a liturgia alatt. Ma funkció nélküli e térb�vület, hisz a püspök a templomhajóban lev� püspöki 
trónt használja inkább a liturgia alatt. 
 
 
Dokumentumok:  alaprajz 
   2 metszet 
   4 homlokzat 

részletrajzok 
fotók  

 
 

                                                 
1 DAVIDOV, Dinko 1990. p.328. 
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F.1.19. LÓRÉV 
 
 
Esperesség: Buda 
Els� templom: 1714 
Mai templom: XVIII. század vége 
Egyházi ünnep:  Istenszül� elhunyta /Nagyboldogasszony/, augusztus 28. (augusztus 15.) 
M�emléki besorolás:  
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Lórév község a Csepel-szigeten található, Ráckevét�l délre.  
 
A lórévi Duna-parton egykor római �rtorony védte a limest a szemközti Adony ellen-váracskájával együtt, a 
szarmata és jazig betörésekt�l. IV. Béla király két oklevele „in portu equorum” – lovak átkel�helyként említi (1259-
ben és 1263-ban). IV. (Kun) László király 1276-ban itt kiállított oklevele már a régi „Loreu” alakot �rizte meg. A 
Csepel-szigeti magyar tájszólás ma is „Lóré” alakban említi. A község neve tehát a Csepel-sziegeten legel� királyi 
ménes átkel�helyének nevét �rizte meg, amely az itt keletkezett oklevelek szerint gyakran fogadta az e tájékon 
tartózkodó királyokat. 
 
Az esztergomi f�egyházmegyéhez tartozó Loren (Lórév) Tódor nev� plébánosának 2,5 márkára becsülték a 
jövedelmét, az 1332-1337 között összeállított pápai tizedjegyzék szerint, ennek tizedét fizette a pápának. Egy 1453-
ban írt záloglevél szerint Hunyadi János szolgája Johannes, aki a lórévi trombitások mesterének, Johannesnek volt a 
fia („Johannes filius Johannis de Lwrew Magister Trompetarius”). Lakói ebben az id�szakban magyarok.  
 
A budai szandzsák 1546. és 1590. évi összeírásai szerint a török megszállás idején Lórév a kevei kerülethez – a 
kovini náhijéhez tartozott. 1546-ban 1 juhos gazdának 180 juha volt, 1580-ban egy juhos gazda 350 juhot birtokolt. 
Az 1546-os évben nagy lehetett a szegénység: öt méhkas és 5 sertés volt az állatállományuk. 1562-ben 125 méhkas 
és 255 sertés után adóztak. 1580-ban és 1590-ben menyasszonyadót és hordóadót fizettek török uraiknak. Jelent�s a 
fenti évek átkelési illetéke is, a révhajók tehát jártak, adózniuk kellett utána. 1546-ban a papok földjét sem m�velték, 
de a század végére jócskán termeltek gabonát és bort. A falu a XVI. században szultáni hász birtok volt, a megel�z� 
XV. században Oláh Miklós Hungariája szerint a falu a ráckeveiek birtokai közé tartozott. 
 
Bél Mátyás Notitia Hungariae könyvének tudósítása szerint a Steierországból és sváb földr�l ide telepített németek 
el�l egyetlen éjszaka során Lórévre költöztek át a szomszédos Szigetbecsén él� szerbek. 
 
1869-ben 620 f� volt a település lakossága, mely szám 1890-re 656-ra emelkedett. Az I. világháború után azonban 
folyamatos csökkenés tapasztalható: 1930-ban már csak 506, 1970-ben 400 lakosa volt Lórévnek. Ma 330-an laknak 
itt.  
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
Szerb falu a Csepel-szigeten, Ráckevét�l délre. Néhány szerb család már a török id�kben lakott a sziget e déli 
részén, a szerbek által legnépesebben lakott Ráckeve közelségére való tekintettel. 
 
A Nagy Vándorlás idején néhány család letelepedett itt. Lórév falu volt ekkor, az 1720-as összeírás 22 házat és 
körülbelül 100 lelket számlált. Pest vármegye 1734-35. évi leírása Lórévr�l és Szigetcsépr�l a következ�ket jegyzi 
meg: "In pagis Lóréth et Csép ejusdem ritus homines habitantes quilibet habet suum templum unum ex crudis 
tegulis aedificatum. Graeci ritus veros unitos, in hisce inclytis comitatibus non reperiti homines". A karlóczai 
mitropólia 1769. évi összeírása 28 szerb házat számlál. Az egyházi könyveket korábban kezdték meg, a keresztel� 
könyvet 1771-t�l, a halálozásit 1781-t�l vezetik. 
 
A szerbek száma a XIX. században jelent�sebben megn�tt. A szerb faluként megnevezett településen 1847-ben 549, 
1867-ben 592 ember élt. A budai püspökség 1896. évi sematizmusa 127 szerb házat számlált 619 lakossal. A 
templom mellett pravoszláv felekezeti iskola is m�ködött 83 diákkal, saját tanítóval. Vaszilije Zsuzsvik a 
következ�képpen írta le a falut 1905. június 9-én (május 27.) kelt, Tihomir Osztojitynak címzett levelében: "Lórév 
tiszta szerb hely Pest alatt 656 lélekkel és 138 házzal." A levél néprajzi leírást is adott. 
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A két világháború között a faluba magyarok költöznek be, így a szerbek részaránya folyamatosan csökkent. 
Azonban még 1930-ban is a lakosság 71 %-a szerb volt. 
 
A Csepel- sziget legkisebb községe �rzi etnikai sajátosságait. A település lakossága az elmúlt évtizedekben kissé 
csökkent, ma 330 lakosa van, ebb�l 240 szerb. Az egyik legjelent�sebb hazai szerb település.  
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
1896-ban paróchiális templom, saját pappal, a budai protopresbiterátus része. A keresztel� könyvet 1778-tól, a 
temetkezésit 1781-t�l, a házasságit 1771-t�l vezették. A paróchiát 1714-ben alapították; 44327 kataszteri hold 
tartozott hozzá. 
 
A szerbek a betelepülésükkor el�ször feltehet�leg birtokba vették a középkori romos templomot. 
 
Az 1720-as összeírás alkalmával már állt szerb fatemploma, melyet az elbeszélések alapján az 1714-ben emeltek. 
 
Az 1769. évi karlóczai mitropólia által végzett össszeírás meger�síti, hogy Lórévnek van pravoszláv temploma és 
papja. 
 
A mai, Szt. Miklós ereklyéinek átvitele ünnepének szentelt templomot a XVIII. század végén építették. Falusi 
templomokra jellemz� formálással: a nyolcszög három oldalával záródó apszissal és a nyugati harántfal elé állított 
toronnyal építették. Az alsó szinten a nyugati határoló falat és a torony sarkait ión fejezet� pilaszterek díszítik. Az 
oromzati fal barokkos ívvel vezet fel a toronytesthez. A torony második szintje nincs tagolva, míg a harmadik 
szinten a sarkoktól elhúzott pilaszterek, és a négy égtáj irányába néz� ablakok díszítik. A zárópárkány felett 
emelkedik a fémfedés� toronysisak, rajta 1895-ös évszám. 
 
1893-ban egy augusztusi napon csaknem az egész falu porrá égett. A templom toronysisakján található 1895-ös 
évszám az újjáépítésre emlékeztet. 
 
A templombels� is egyszer�. A nyugati falnál két pillérre állított karzat osztja a teret, a mennyezet sík, a járófelület 
vörös k�b�l készült. Az oltártérben két ünnepi-felajánlási ikont �riznek a XVIII. századból. A Három szerb szent 
(Szt. István Novi, Szt. Arzén és Szt. Milutin) ikont Teodor Szimeonovity Gruntovity ikonfest� m�helyében 
készítették 1770 körül. A Szt. György ikont ismeretlen szerb fest� munkája a XVIII. század második feléb�l. 
 
A régi ikonosztázt nem �rizték meg. A mai képfalat 1901-ben állították; készít�je a Gablonc városi (ma 
Csehszlovákia) Hofrihter-m�hely.2 
 
 
Dokumentumok:  fotók 
 
 

                                                 
2 DAVIDOV, Dinko 1990. p.329. 
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F.1.20. MAGYARBÓLY 
 
 
Esperesség: Mohács 
Els� templom: XVIII. század második fele 
Mai templom: 1814 
Egyházi ünnep: Szent Lukács evangelista és apostol, október 31. (október 18.) 
M�emléki besorolás: -  
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Baranya megyei falu Siklóstól keletre, a magyar-horvát államhatártól alig 5 km-re. 
 
Tárgyi emlékek a magyar honfoglalás el�tti történelmi korokból Magyarbóly területén nem maradtak fenn. 
 
A történetkutatók állítása szerint az Árpád-kori Baranya területén el�ször Ete törzse települt le, ezen  
 
Magyarbóly neve el�ször az írott forrásokban 1287-ben bukkant fel Boyad alakban. Anonymus krónikája szerint a 
területet Boyta, vagy Bója vezér kapta, aki Ete f�vezér törzséhez tartozott. Magyarbóly t�le kapta a nevét. 905 körül 
a Jen� nev� törzs lakott, majd 950 táján Botond törzshadnagy uralkodott a vidéken. 995-öt írunk, amikor ismét a 
Jen� nev� törzs lesz az uralkodó Koppány vezér fennhatósága alatt. 
 
A lakosság nemzetiségére utaló Magyar el�tag megkülönböztet� szerep�, hiszen korábban a közeli Püspökbólyt és 
Bólyt Rácbólynak illetve Németbólynak hívták. 3 
 
A települést sokáig a Bólyai család birtokolta, majd a Kórogyi családé lett. �k alapították meg Magyarbólyban a 15. 
században a ferencesrendi kolostort. Itt m�ködött hosszú évtizedeken keresztül a rend f�iskolája. A középkori 
magyar falu a török hódoltság alatt is lakott lehetett és a felszabadító háborúk idején is valószín�leg magyarok 
lakták. A környék a 15. században virágkorát élte. Ismert volt borairól, kereskedelmér�l. Magyarbóly környékén a 
török alatt több település elpusztult, így Csip�telek, Fehérfalu, Henye, Keresztes és Perecske, utóbbi a magyarbólyi 
református templom közelében állt. (Pesty Frigyes szerint: „Magyarbóly községhez tartozott még prédiumként 
Idahof, mely 1854 körül kapta nevét, és e tájba csak Csiperda név alatt ismertetik, mely név alkalmasint még a török 
id�kb�l maradt vissza.”) Régi lakói magyarok voltak, ezt mutatja neve és azoknak a névsora, akik a 16. században 
adót fizettek. 1696-ban már szerbek is éltek itt. A Rákóczi szabadságharc idején elnéptelenedett. 1711-1713 között 
népesedett be szerb telepesekkel. 1755-t�l telepedtek meg itt németek. Bajorországból római katolikus, Tolna 
megyéb�l evangélikus németek érkeztek ide. A múlt század elején magyarok telepedtek a faluba. Így alakult ki a 
múlt század második felére a soknemzetiségi és vegyes vallású falu.   
 
A megyében az els� vasútvonalat Pécs és Mohács között építették meg. E vonal áthaladt Villányon is. Innen 
alakították ki az Eszékre vezet� vasútvonalat 1872-ben, amely áthalad Magyarbólyon is.  
 
1939 �szén a Szabolcs megyei Vaja községb�l 206 f�t telepítettek le a községben. 
 
A Karasica patak hosszába szeli át a falut. A helyiek még ma is emlegetik az 1940-es nagy árvizet, amikor a 
Karasica kilépett medréb�l és nagy pusztítást végzett. Az akkori település felét elmosta. 
 

                                                 
3 Bóly dél-Baranyai település Mohács és Villány között. 
Az els� írott emlék Bólyról egy 1093-ban íródott adománylevél. (Bolok 1093 Zichy-okmt. I.1.) Ett�l kezdve 1235-ig nincs írásos 
emlék Bólyról. Bóly el�bb nemesi, majd papi birtok volt. A korabeli okmányokból kit�nik, hogy a Boli család birtokvesztése 
után 1433-tól újra a pécsi püspökség tulajdonába kerül a bólyi terület. A mohácsi csata utáni id�ben továbbra is a pécsi püspök 
Bóly ura. A hódoltság után Bólyt és környékét Batthyány Ádám kapta meg hadi érdemeiért. 
A faluba el�ször nagyobb számban szerb betelepül�k érkeznek: 1714-ben Rácz-Booll néven említik. 1730-ban kezd�dött meg a 
német betelepülés: telepesek el�ször szórványosan, majd egyre nagyobb csoportokban érkeztek. 1737 után a község nevét az 
okmányok Bolly és Boja (Bolya) néven emlegetik. A település a németek bevándorlásával rohamosan fejl�désnek indult. Erre 
utal a Német-Bolly (majd 1812-t�l a Német Bóly) névváltozás is. Ezekben az években a falu az uradalom központja. 1744-ben 
plébániát kap a község, bár még nincs temploma. Az itt lakó németek és rácok között kiélez�dött ellentét miatt az uradalom a 
rácokat áttelepítette Rácztöttösre. 
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SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A török id�kben betelepül� szerbek a kis településnek a Bóly nevet adták. Kés�bb két falucskára bomlott a 
település: Rácbóly és Magyarbóly. 
 
1700-ban néhány közeli faluval együtt a Batthyány grófok uradalma lett. Baranya vármegye 1735-36-os 
összeírásában: " In Dominnio Bottyanino - Bolly: Ecclesia ex sepibus, praeest popa schismaticus ". Rácbólyban 
ekkoriban 30 szerb család élt. Bécs ekkortájt telepít be több németet e területre, így 1738-ban a 39 szerb család 
mellett 23 sváb családot is találunk. Nem sokkal kés�bb a szerbek elköltöztek a falucskából Ráctöttösre, a falucska 
Németbóly elnevezést kapott, ma Bólynak hívják. A szerbek egy része Magyarbólyban maradt. 
 
A budai püspökség XVIII. század közepén készült összeírása 62 szerb házat említ. A görögkeleti templom még nem 
állt. A XVIII. század végén 320 szerb élt a faluban, s bár pontos adatunk nincs a magyar lakosságról, valószín�leg 
többen voltak. A budai szerb püspökség összeírása alapján 1867-ben 290 szerb élt Magyarbólyon. 1896-ban 41 
házban 258 szerb lakos volt. Az ortodox felekezeti iskolában a tanító 38 gyermeket oktatott.  
 
Az els� világháború idején a szerbek nagy része anyaországába optált. 1930-ban 249 magyar, 927 német és 62 szerb 
anyanyelv� lakott a faluban. 1970-ben 989 magyar, 301 német és 48 délszláv élt itt.  
 
A görögkeleti szerbek 1913-ban építettek iskolát templomukkal szemben, els� tanítójuk Uglyesics Demeter és 
Jovanov Vukonáva 1913-1931 között. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
1896-ban paróchiális templom, saját pappal, a mohácsi protopresbiterátus része. Az egyházi könyveket 1777-t�l 
vezették. A paróchiát 1777-ben alapították; 18411 kataszteri hold tartozott hozzá. Filiája volt Villány. 
 
Az els� szerény méret� templomot a XVIII. század második felében építették fel. Egyházi anyakönyveket 1777-t�l 
vezetnek. 
 
A mai templomot, melyet Szent Lukács evangelistának szenteltek, 1814-ben építették fel.4 
 
A poligonális apszis után a templomtest er�sen kiül� énekkari résszel folytatódik. Az északi és déli homlokzaton 
nincs tagozódás, csak az ajtók és a félköríves záródású ablakok keretezése jelent visszafogott díszítést. A torony 
együtt épült a templomhajóval, ezért egy tömeget alkot vele. A neoklasszicista torony enyhe el�relépése a tengelyes 
térf�zés nyugati lezárása. Gúla alakú tet� fedi.  
 
Az ikonosztázis estében az �si el�képek hagyományvilága t�nik fel. Mint említettem, régen az ikonosztázis- vagy 
templomfal derék- illetve embermagasságú volt, s k�b�l építették. (Lásd III. fejezetben.) Kés�bb alakult ki a 
diadalívig felfutó képfal, már faszerkezettel. E hagyományvilág ötvöz�dik itt is: embermagasságig téglafal az 
ikonosztázis, a fölötte lev� két képsor már faszerkezettel bír. Derékmagasságú téglafal található a n�i és férfi rész 
határánál is. Az ikonosztázis Dimitrijevity Illés munkája 1870-73-ból. 
 
Még egy érdekes megoldásra figyelhetünk fel: a n�i részben különálló, körüljárható keresztel�medence található 
k�b�l a déli fal el�tt. 
 
 
Dokumentumok:  alaprajz (felmérési) 
   2 metszet (felmérési) 
   4 homlokzat (felmérési) 
   ikonosztáz rajza 
   fotók 
 
 

                                                 
4 DAVIDOV, Dinko 1990. p.331. 
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F.1.21. MAGYARCSANÁD 
 
 
Esperesség: Szeged 
Mai templom: 1875 
Egyházi ünnep: Szent György, május 6. (április 23.) 
M�emléki besorolás: VK 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Magyarcsanád illetve Csanád község a Maros jobb partján települt a török hódoltság után.  
 
Az oklevelek el�ször 1700-ban említik Uycsanádként. A bécsi udvari haditanács 1700-ban a marosi határ�rvidék 
egyik állomása céljára a már minden valószín�ség szerint ott letelpült délszlávokból katonaságot szervezett a régi 
Apátfalva helyére. Az �rhelyet Csanádnak nevezték, jóllehet ezt a nevet a balparton fekv� Csanád is viselte, az 
egykori nemzetiségi és püspöki székhely, amelynek várát maradványaival a haditanács 1701-ben leromboltatta, 
tartva attól, hogy a török támaszul használhatja. 
 
A határ�rvidék 1750-ben történt megszüntetése után Csanád mint úrbéres község alakult újjá, és Csanád vármegye 
joghatósága alá került. Ekkor a határ�r szerbek nagy része elhagyta a falut, a magyar lakosság pedig a mai 
Apátfalvára települt át. 
 
A XIX. század folyamán szinte újratelepült a falu. A még ottmaradtakhoz román bevándorlók is csatlakoztak és két 
évtized múlva a lakosság többségét alkották.  
 
A trianoni békekötés után jelent�s számban magyarok települtek be a községbe, a hagyományos nemzetiségek nagy 
része az újonnan megvont határokon túl talált lakóhelyet. 
 
A község területén 1895-ben közúti Maros-hidat emeltek, a Trianoni Békeszerz�dés után a kett�sbirtokosok még 
egy ideig átmenetileg használták a hidat. A híd Románia fel�li szakaszát, 1940 �szén felrobbantották. Az 1904-ben 
kiépített Hódmez�vásárhely-Makó-Nagyszentmiklós vasútvonal hídja is Magyarcsanádnál épült a Maroson. A 
vasúti hidat 1920-ban lezárták, a síneket felszedték és az építményt kés�bb lebontották. 
 
1950-54 között Apátfalvával Csanád néven egyesült.  
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A történeti Maros-vidéki várost, mely a XVI. század közepén a bánáti Ovcsarevity nemesek kezében volt, el�bb 
Csanádnak hívták, majd Kiscsanádnak. A határ�rvidék 1750-ben történt megszüntetése után a szerb családok egy 
része Oroszországba távozott. A szerb határ�rök nagy részének távozása után a betelpül� románság képezte a 
többséget 1920-ig.  
 
A XIX. század folyamán tömegesen költöztek be románok. A szerb lakosság látszáma 1860 és 1920 között stagnált. 
/1860 - 673 szerb; 1890 - 716; 1910 - 616; 1920 - 610/. Ennek megfelel�en alakultak a számarányok is . 1900-ban 
lakosságának 60%-a román volt, 22%-a szerb. 1910-ben: 1861 román, 616 szerb és 289 magyar lakos. A község 
tehát több nemzetiség lakóhelye volt. 1930-ban a román lakosság aránya csökkent, már csak 34% volt, a szerb 
lakosság is kevesebb, 9%. E számarány 276 szerb lakost jelentett a faluban.5 
 
1990-ben viszont a román lakosság aránya 12%, a szerb lakosságé pedig 3%. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
A szerbek már 1808-ban felállították nagy copf stílusú templomukat Krisztus mennybemenetelének szentelve. 
Ekkortól vezetik az egyházi iratokat is. A Krisztus feltámadása templom ikonosztázának faragványait ismeretlen 
                                                 
5 OLTVAI Ferenc: A Csanád vármegyei szerb optánsok ügyei (1922-1930.)  in: ZOMBORI István 1991. pp.155-159. 
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mester készítette neoklasszicista elemekkel b�vített barokk stílusban. A stílus legjobb munkái közé tartozik a bánáti 
szerb területeken. Az ismeretlen szerb fest� ikonjait a román Jovan Zajku festette át 1908-ban. 
 
1875-ben a szerbek átengedték templomukat a románoknak6, s egy lényegesen kisebbet emeltek maguknak Szt. 
Györgynek szentelve azt. Auz új templomot a megosztott porta hátsó részén, a meglév� nagyobb templomtól keletre 
építették. 
 
A templom kisebb méret� falusi templomok közé tartozik. A klasszikus kimértség� homlozatok néhol gazdag 
barokk részletképzésben egészülnek ki. A szentélyrész nyomott poligonális zárása er�teljesen elválik a 
templomhajótól, azonban az íves átmenet enyhíti e elszakadást. Az énekkari rész csak falsík-el�ugrásával 
jelentkezik, ami nem lép túl az íves záródású tektonikus falfülkerendszer engedte mozgáson. 
 
Az ikonosztáz faszerkezete az aradi Janity Mihály munkája – mintegy a Krisztus feltámadása – templom képfalának 
kicsinyített változata. Az ikonokat a Fehértemplomból való Gyoka Putnik és fia, Joca festették.7 
 
 
Dokumentumok:  alaprajz 
   fotók 
 
 

                                                 
6 A ma is álló, román ortodox templomról a leírást lásd: F.2.7. fejezetben. 
7 DAVIDOV, Dinko 1990. p.330. 
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F.1.22. MAJS 
 
 
Esperesség: Mohács 
Els� templom: XVIII. század els� fele 
Mai templom: 1781 
Egyházi ünnep: Szent Paraskeva, október 27. (október 14.) 
M�emléki besorolás: MJ  
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Majs Baranya megye DK-i részén, az államhatár mellett, Mohácstól dél-nyugatra található. 
 
A falu els�dleges, Majsa névváltozata személynévb�l keletkezett magyar névadással. Alapjául a Mois „Mózes” 
személynév szolgált, amelyb�l – kicsinyít� – becéz� képz�vel alakult ki. Az els� emberi megtelepedés nyomait a 
bronzkori, ún. zóki kultúrához tartozó leletek bizonyítják. A kés�bbi avarkori kultúra, és a honfoglaláskori 
magyarok jelenlétét az avar sírok és az Árpádkori település nyomai jelzik.  
 
A falu els� írásos említése 1093-ban történik egy adománylevél kapcsán, melyben Moysa néven nevezik a 
települést. A községet 1335-ben a II. Endre király által kiadott okmányban már vásáros helyként tartják számon. 
1526-ban Majs határában folyt a mohácsi ütközet, amelyet követ�en török tulajdon lett. A lakosság ezek után hagyta 
el a falut. A ma már csak d�l�nevekként el�forduló Géta, Merse, Lajmér, Ormánd falvak ebben az id�ben pusztultak 
el. 1554-ben a faluban újra magyar lakosság élt, de a kés�bbi évszázadok bizonyos id�szakában tisztán rác lakosú 
település. A falu 1710-t�l kezdve folyamatosan lakott hely. 1740 körül Bajorországból és Würtenbergb�l németek 
telepedtek ide és a XVIII. század végére német nyelv� lett a falu lakosságának 2/3-ad része. Akkortól jelennek meg 
a sokácok is a faluban. 1898-ban a belügyminisztérium Maiss nevét Majs alakban állapította meg. A XVIII. század 
közepét�l megjelen� magyarok száma csak az I. világháború után kezdett jobban növekedni  Akkor 129 magyar, 
1592 német, 21 szerb és 1 egyéb anyanyelv� lakosa volt a falunak. A II. világháború után 1946-47-ben a németek 
jelent�s részét kitelepítik a német Echingbe, bár közülük sokan visszaszöknek. A megüresedett házakba els�sorban 
felvidéki magyarokat telepítenek be. 1970-ben külterületével együtt 995 magyar, 559 német és 40 délszláv élt a 
faluban. 
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
Az oszmán uralom alatt a mohácsi szandzsákhoz tartozott. 1570 körül szerbek telepedtek le a szandzsák pusztáin. 
1710-ig több alkalommal is érkeztek rácok ide, azonban némelyek kés�bb tovább vándoroltak. A törökök 
Baranyából való ki�zése után (1687) a Kamara jóvoltából Szavoyai Jen� birtokába jutott a település. A falu a XVIII. 
század elején szerb település volt. 
 
1721-ben a kanoni vizitáció teljesen szerb településként jelöli meg Majsot.  
 
A budai püspök jelentése a XVIII. század közepéb�l 63 szerb házról ad említést, valamint 67 más vallást követ� 
házról, leginkább németet értve ezalatt. A XVIII. század folyamán n�tt a szerb lakosság (1796-ban 649 szerb lakos), 
de a XX. századtól kezdve folyamatosan csökkent. Az 1896 évi budai püspöki sematizmus 66 házban 368 szerbet 
számlált. A pravoszláv felekezeti iskolában a tanító 62 gyermeket oktatott. Az I. világháború után a szerb lakosság – 
csekély kivétellel – Jugoszláviába optált. Ma nincs szerb lakosa a falunak. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
1896-ban paróchiális templom, saját pappal, a mohácsi protopresbiterátus része. Az egyházi könyveket 1777-t�l 
vezették. A paróchiát 1751-ben alapították; 33108 kataszteri hold tartozott hozzá. Filiája volt Sátorhely. 
 
A budai püspök jelentése a XVIII. század közepéb�l hírt ad a már álló a görögkeleti, Szent Paraskevának szentelt 
templomról. 
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A mai templomot 1781-ben építették. Kirilovity Szofronije, budai püspök 1778-ban Mária Teréziához fordult a 
majsi, sároki és nagybudméri templomok felépítésének engedélyezése ügyében. A császárn�, miután meggy�z�dött 
a pénzügyi feltételekr�l, engedélyezte az építkezést - így készült el 3 évvel az els� kereset beadásától számítva. A 
torony láthatóan kés�bb épült. 
 
A templom kés�barokk stílusjegyeket hordoz magán. A nagy félköríves apszis után az énekkari rész karakteresen 
kiül, azonban ez nem jelentkezik a tet�síkon. A déli kaput barokk keretezés emeli ki a homlokzaton. 
 
A torony láthatólag nem együtt épült a hajótesttel, mert az oromzatra beforduló f�párkányzat a toronynál nem 
találkozik a vízszintes tagolást adó els� szinti közpárkánnyal. A torony dísze barokk vonalvezetés�, áttört sisak. A 
sarokbordák el�bb függ�legesen haladva adnak egy áttört térrészt, majd piramidálisan össefutnak, s a keresztben 
fejez�dik be a torony vertikális lendülete. 
 
A templom megépítésekor az eredeti oltárasztalt és ikonokat újra felállították. A mai ikonosztázist 1806-ban 
készítette Jakob Nedity és fia Sztojan. /� készítette Illocska, Bátaszék és Borjád ikonosztázisát./ A templom 
ikonosztázisát az 1896-os teljeskör� felújításkor Demeter Ferdinánd, pécsi mester újította fel.8 
 
A templom igazi különlegessége a torony. S nem csak a toronysisak gyönyör� barokk megoldása érdemel említést. 
Mint említettük, a szerb ortodox templomokban tiltott a szoborállítás. A torony alsó szintjén a félköríves záródású 
átjárók felett azonban szoborfülkéket találunk - az épít�mester számára közvetlen el�kép valószín�leg egy katolikus 
templom lehetett, ahol ez értelmet kaphat. Itt azonban a tilalom miatt nem került sor szoborállításra, köztes 
megoldásként egy szentnek a képét festették bele. Ma már csak töredék látható: a fej, körülötte a glória; a háttér kék 
és arany. 
 
 
Dokumentumok:  alaprajz 
   2 metszet 
   4 homlokzat 
   ikonosztáz rajza 

fotók 
 
 

                                                 
8 DAVIDOV, Dinko 1990. p.332. 
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F.1.23. MEDINA 
 
 
Esperesség: Mohács 
Els� templom: 1720 
Mai templom: 1856 
Egyházi ünnep:  Pünkösd 
M�emléki besorolás:  
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Falu Tolna megyében, a Sárvíz torkolatánál. 
 
A Római Birodalom délr�l induló és északnak tartó útvonala a Sárvíz folyását követte. A másik út a folyótól 
nyugatabbra, de az  el�bbivel párhuzamosan teljesen közrefogta a környéket, az akkori Medina el�djét is. 
 
A község nevér�l keveset lehet tudni. A „med” szó szárazat, kiszáradót jelent. Illett is ez a községre, mert a Sár 
(Sárvíz) uralta a vidéket, végtelen mocsárvilágával. A „folyó” mindössze „18 ölnyire van a települést�l” – mondta 
egy leírás. Egy másik, inkább történeti szómagyarázat Kelemen Lajos „hites jegyz�” 1829-ben keletkezett 
feljegyzéseire támaszkodik: a „Kilátóhegyen” (a mai Halom) tanyázott egy Medina nev� török basa a seregével. A 
harmadik, szerbhorvát szófejtés szerint a „méde” szó édest, mézest jelent. A „med” szó is mézet jelent. Igaz, hogy 
akkoriban szinte minden medinai család méhészkedéssel is foglalkozott. (Med – Mede – Méde – Medina.) 
 
Els� említése 1394-ben egyházi birtokként történik, mint a szekszárdi apátsághoz tartozó helység. Mint települést, 
Mede néven, 1446-ban írták le el�ször. 
 
A györgyi Bodó család központja volt a XIV. századtól Anyavár. Ehhez nagy kiterjedés� birtokok tartoztak: Anya, 
Kajmát, Kápolna, Mede, Hodos, Fels� Belcs, Bikágy és Tengelic.  
 
A mohácsi csatavesztés után teljesen elnéptelenedett a környék. Ugyanis itt haladt keresztül a Budára viv� f� 
utánpótlási útvonal, s az ezt mindenáron elvágni akaró – megmaradt – magyarok rendszeresen pusztították és 
zsarolták e részt. Anyavár is elesett, 22 f�s török hely�rség maradt itt. A település a szekszárdi szandzsákhoz 
tartozott. 
 
A százötven éves elnyomás után 1699 körül kezd�dött az újratelepítés. Gindly Fülöp Orbán és Balázs Ferdinánd 
1703-ban kaptak nagyobb területet Lipót császártól, akik a Balkánról menekül�ket telepítettek le a faluban. Egy 
1713-ban keletkezett írás már a lakott területek között említi Medét. A telepít� – illetve szállólevelekb�l az is 
kit�nik, hogy a szántóföldekre három évi, a sz�l�kre hat évi adókedvezményt kaptak a m�vel�k. 
 
1725. október 16-án a simontornyai megyegy�lés úgy határozott, hogy járásokat kell kialakítani, ekkor Medina a 
simontornyai járáshoz tartozott. 
 
A magyarok 1737-t�l települtek másodszor erre a vidékre, a falut ekkor támadta meg a pestis. Ez id�ben Bél 
Mátyás, az utazó historikus azt írja: „A vármegye folyói közül legfontosabb a Sárvizius, amely posványos vizet 
jelent. Medre ugyanis mocsaras, kákával, nádal ben�ve, szinte áthatolhatatlan.” 
 
Az 1767-es urbárium szerint 78 család élt a faluban. 1840-ben Bezerédj-birtok lett a falu. Ekkor a lakók f�leg 
sz�l�m�veléssel foglalkoztak.1918-ban hanyatlásnak indult a Bezerédj-birtok. Gróf Apponyi Rezs� lett a medinai 
rész új tulajdonosa. 
 
1934-ben vitték el a Sió-hidat a régi helyr�l a már új mederben folyó víz fölé – a mai helyére.  
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
Az els� szerb családok akkor jelentek meg e vidéken, amikor a dragovityi monostorból érkez� szerzetesek 
megalapították a grábóci monostort a XVI. század végén.  
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A Nagy Vándorlás alkalmával itt is letelepedett néhány szerb család. Már szervezett betelepítés révén horvátországi 
és szerémségi szerbek kisebb csoportja érkezett ide a földirtokosok jóvoltából 1703 után. 1713-ban 15 rác család 
lakta. 1731-ben 19 szerb családot írtak össze. 1767-ben a 64 magyar család mellett 1 német és 13 szerb család lakott 
itt. 1777-ben már szerb iskola is m�ködött, Teodorovics Konstantin tanító 10 diákot oktatott. A XVIII. század 
folyamán a szerbek száma fokozatosan n�tt; a század végére már megközelít�leg 200 szerb nemzetiség� lakosa volt 
a településnek.  
 
A XIX. században is áldásos növekedést jegyeztek fel a szerb lakosság számában. A budai püspökség 1896. évi 
sematizmusában 262 szerb lakost említettek 61 házban. A szerb pravoszláv felekezeti iskolába 31 gyermek járt. 
Saját tanítójuk oktatott.  
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
1896-ban paróchiális templom, a mohácsi protopresbiterátus része. Saját papja nem volt, a paróchia adminisztrátora 
a grábóci Lavrentije (Tomity) szerzetes. Az egyházi könyveket 1780-tól vezették. A paróchiát 1750-ben alapították; 
18833 kataszteri hold tartozott hozzá. Filiája volt Ráckozár, Fels�nána és Tolna. 
 
Az 1720-ban épített, els� medinai templomot9 a XVIII. században felújították, 1836-ban valószín�leg át is építették. 
A budai püspökség XVIII. század közepi, els� teljeskör� összeírásakor Lázár feltámadásának szentelt templomot és 
egy paróchust említettek. 
 
A mai, A Szentlélek lejövetelének szentelt templomot 1856-ban emelték. A medinai templomot az akkoriban 
általános városi minta szerint építették. Egyszer� tömeg� egyhajós építmény nyugati homlokzati timpanonnal, 
magas harangtoronnyal és fém sisakkal. A XVIII. századi ikonosztázt szétszedték és az ikonok a templom falain 
találhatók. A mai ikonfalat a XIX. század közepén készítette ismeretlen, provinciális stílusban dolgozó ikonfest� 
klasszicista stílusban.10 
 
A templom kívülr�l felújítva 1994-96 között. 2000-2001-ben bels� felújítások folytak. 
 
A medinai egyházközséghez tartozott filiaként Ráckozár Szt. János temploma, melyet a budai püspökség a szerb 
lakosság megsz�nése miatt átengedett a helyi vezetésnek – a templomot 1919-ben elbontották.11 
 
 
Dokumentumok:  alaprajz 
   fotók 
 
 

                                                 
9 Ez valószín�leg egy fa szerkezetes imaházat jelenthetett. 
10 DAVIDOV, Dinko 1990. p.333. 
11 Ráckozár, a mai Egyházaskozár szerb ortodox templomáról a leírást lásd: F.3.5. fejezetben. 
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F.1.24. MOHÁCS 
 
 
Esperesség: Mohács 
Els� templom: XVIII. század 
Mai templom: 1752 (-1773) 
Egyházi ünnep: Pünkösd 
M�emléki besorolás: MJ 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Mohács környéke már az �skortól kezdve alkalmas volt a letelepedésre, de Mohács maga a honfoglaló magyarság 
egyik els� önálló településeként született. 
 
Hivatalos okmány Mohács nevét el�ször 1093-ban említi, amikor is Szent László a pécsi püspökségnek birtokokat 
adományoz, melyek között található Mohács is. Mohács nevének eredete is bizonytalan. Legvalószín�bb, hogy a 
magyar moha szó szláv megfelel�jére vezethet� vissza.12  
 
Régészeti leletek alapján bizonyítható, hogy a város és környéke már az �skorban és a rómaiak korában is 
benépesült terület volt, azonban az is biztos, hogy ezen települések egyike sem azonosítható a mai településsel. 
Mohács a magyar településhálózat kialakulásának kezdetén, a XI. században jött létre. A falu kifejl�dését kedvez� 
földrajzi helyzete segítette. A hajdani dunai limessel párhuzamosan futó hadiút közelsége, másrészt a Duna és vízi 
útja jelent�sen befolyásolta a falu sorsát, azonban Mohácsnál átkel�hely nem létesült a Dunán. 
 
Az 1241/42-es tatárjárás a település pusztulását is jelentette, de a lakosságnak a környék mocsarai biztos védelmet 
jelentettek. Ezt követ�en Mohács jelent�s fejl�désnek indult és a XIII-XIV. században kialakuló nemesi vármegye 
központja volt. 
 
A település a XV. századtól mez�város. Pontos dátumot nem lehet megállapítani, mivel mez�városi kiváltságlevél 
nem maradt fenn. A Dél-Dunántúlon kiemelked� jelent�séget vívott ki magának virágzó ipara és kereskedelme által. 
 
Az 1526-os mohácsi csata után a város szinte teljes egészében elpusztult, a törökök azonban újjáépítette. Rangos 
közigazgatási székhely, szandzsákközpont lett, amely rang egyben védettséget is jelentett a településnek. A 
mohácsiak alig 25 év alatt Szulejmán szultán korában a török katonai-polgári közigazgatás alsó szintjére teljesen 
bekapcsolódtak. A fokozatosan visszaköltöz� magyar lakosság is viszonylagos nyugalomban élt a török földvár 
körül épített faházakban. 
 
Mohács neve 1528-tól minden jelent�sebb honi térképen szerepel.  
 
1687. augusztus 12-én a város felszabadult ugyan a török hódoltság alól, ám házai újból romokban hevertek. 
Megn�tt a város területe, de a lakosság nagy része újra elmenekült. A terület megint a pécsi püspök, mint földesúr 
kezébe került, de a felszabadított területeket a katonák és német hivatalnokok zsarnokoskodásaikkal még jó ideig 
megszállva tartották. A népesség jelent�s megfogyatkozása tette szükségessé a nemzetiségek nagyobb arányú 
betelepítését: a Szerémségb�l katolikus magyarok, a Balkánról görög-keleti szerbek, valamint katolikus sokácok, 
utolsó hullámként pedig Sziléziából és a Rajna vidékér�l katolikus német családok érkeztek Mohácsra. Emellett 
folyamatosnak volt a cigányság betelepedése. 
 
A betelepül� nemzetiségek és népcsoportok más-más területeket foglaltak el a városban. Az etnikai és vallási 
különbség tehát térbeli elkülönülést is jelentett egyben. Kulturális, gazdasági, szociális kapcsolataik is nagyon lazák 
voltak, a város területén belül meg�rizték önállóságukat. Letelepedési helyük tömbszer�sége ma is jól kivehet�. A 
különböz� népcsoportok által lakott területek – melyek településformáikban is eltér�ek – b�vültek ugyan, de 
egymástól való elszigeteltségük sokáig megmaradt. Mindegyik városrésznek kialakult egy-egy központja, - amelyet 
többnyire a vallásuknak megfelel� templomuk szimbolizált, és ezek a lokális központok látták el saját sz�k 
környezetüket. 
 

                                                 
12 A moha szónak a középkorban mocsár jelentése is volt. 
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A lakosság gyarapodása folyamatos volt. Mohács 1747-t�l kiváltságos mez�város, kedvez� földrajzi fekvését 
kihasználva fontos kereskedelmi-, árugy�jt�- és rakodóközpont. A XIX. század közepére már 8000 lakost 
számláltak, 1840-ben szabadalmas mez�városi rangot kapott. A város lakossága egyre gyarapodiott: 1840-ben 8708 
f�, míg az 1845-ös adatok szerint már 8985 f�. A város nemzetiségi viszonyait ekkor a következ�k jellemzték: 44 % 
magyar, 39 % sokác (horvát), 10 % szerb, 7 % német. 
 
Bár rangját 1868-ban elveszítette, s nagyközséggé min�sítették vissza, az ipari fejl�désnek, majd a millenniumi 
építkezéseknek köszönhet�en a XIX. század második felében nagyon sok új létesítménnyel gazdagodott. Ipari, 
kereskedelmi, közigazgatási, szociális és kulturális épületek sokasága jelent meg ekkor.   
 
1910-ben Mohács lakosságszáma már meghaladta a 17000 f�t. A polgárosodás folyamatát az I. világháború 
szakította meg. Mohács 1924-t�l újra városi rangot kap (ún. rendezett tanácsú város), 1929-t�l megyei rangú város. 
Csak ebben az id�ben, a város közepén lev� vásártér beépítésével sz�nik meg a területileg elkülönül� 
városrészekb�l álló városszerkezet, s jön létre egy új, az egész település irányítását szolgáló egységes központ. 
 
Jelent�s új lakóterületek kialakítása szerencsére csak egy-két helyen érintette a történelmi városrészeket, helyette 
addig beépítetlen területekkel b�vítette a városszerkezetet. Lakossága kb. 21000 f�, amelyet ma is vallási és 
nemzetiségi sokszín�ség, békés együttélés és példamutató együttm�ködés jellemez. 
 
Mohácson pillanatnyilag négy nemzet öt nemzetisége (magyar, cigány, szerb, horvát-sokác, német-sváb), és négy 
vallás (katolikus, evangélikus, református, görög-keleti) van jelen.  
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A török el�tti id�kben Mohácsott a király sajkások szerbjei laktak. A lakosság túlnyomó többsége magyar, 
mindössze 5-8%-ot tett ki a szerb és tót lakosság együttes aránya.  
 
1526. augusztus 29. a szerb történetírásban is jelent�s id�pont. Nem csak azért, mert a szerb nemesek, köztük 
Bozsity Rádity és a Bakity fivérek, katonáikkal a magyarok mellett harcoltak, hanem amiatt is, hogy a török hatalom 
berendezkedése nagymérték� népvándorlást eredményezett. Az elhagyott magyar területekre Baranyában és az Al-
Duna mentén szerbek telepedtek le. 
 
El�bb Mohács, majd a már említett Dunaszekcs� volt a baranyai szandzsák székhelye. 1577-ben a magyarok már-
már kisebbségbe kerültek, hiszen ekkor a lakosságnak már az 1/3-a szerb. Úgy t�nik, hogy a török uralom 
kedvez�en viszonyult a szerbekhez, görögkeleti egyházuk m�ködhetett. Olyannyira, hogy Joszif néven Mohácson 
egy f�papot is megemlít egy írás, amib�l következik, hogy már ekkor állt imahely a helységben. 
 
Az 1600-as évek elejére konszolidálódik a helyzet; a bújdokló �slakosság folyamatosan visszatér, így a lakosságnak 
már „csak” a 25%-a volt szerb. 
 
Az 1687. évi felszabadítás után az Udvar kamarai ellen�rzés alá vonta a várost. A nagy szerb bevándorlás 
alkalmával (1690) a szerbek egy része Mohácson telepedett le. Ett�l kezdve magyarok és sokácok folyamatosan 
érkeztek e vidékre, a XVIII. század 30-as éveit�l azonban szervezett betelpítéssel nagy számú német és magyar 
költözött be. A szervezett népességarány-változás Pécsett odáig vezetett, hogy akik nem egyeztek bele az únióba, 
azokat elkergették. A katolikus egyház nyomására és a jezsuita térítés hatására a szerbek 1690 után néhány évvel 
elhagyták Pécset. Csernojevity Arzén pátriárka megszakította az úniós törekvéseket Baranyában. Kinevezte Tetobác 
Jankovity Jeromost pécs-mohács-szekcs�-szigetvári püspökké, amit I. Leopold császár jóváhagyott. E baranyai 
püspökség 1733-ig állt fenn, amikor is a budai püspökség részévé vált. 
 
A budai püspökség 1896. évi sematizmusa 92 szerb házban 651 lakost számlált. A pravoszláv felekezeti iskolában a 
tanító 113 gyermeket oktatott. 
 
Az összlakossághoz viszonyítva a szerbek aránya ma 1% körüli. A görög-keleti ortodox egyház hív�it gyakorlatilag 
néhány szerb család leszármazottja alkotja, számuk mindössze 40-50 f�re becsülhet�. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
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1896-ban paróchiális templom, saját pappal, a mohácsi protopresbiterátus központja. Az egyházi könyveket 1752-t�l 
vezették. A paróchiát 1752-ben alapították; 30 kataszteri hold tartozott hozzá. A temet�kápolna 1847-ben épült. 
 
A szerbeknek Mohácson már a XVIII. század folyamán vol templomuk, amelyet valószín�leg a nagy bevándorlás 
alkalmával felújítottak. 
 
1752-ben új templomot építettek, amely az akkori püspökség nagyobb templomai közé tartozott. Ekkor csak a 
templomhajótestet építették fel, a torony még az el�z� templom fatornya volt. 20 évvel kés�bb az egyházközség 
kéréssel fordult Baranya vármegye gy�léséhez új templomtorony építéséért, mert a régi fából készült már 
omladozott. Még abban az évben a járási bíróság elismerte, hogy a szerb templom tornyát ki kell cserélni, s 
engedélyeztessék akkora torony építése, amelynek pénzügyi fedezetét fel tudják mutatni a szerbek. 1773. január 13-
án megérkezett Mária Terézia engedélye - amely alapján felépülhetett a magas torony. A mai torony azonban egy 
szinttel alacsonyabb, mert 1894-ben villám csapott a toronyba, amely helyreállítás alkalmával kapta a mai, 
szerényebb toronysisakot. /Vasvári Szvetozár közlése nyomán/ 
 
A budai szerb püspökség 1896-os összeírása Mohács felügyel�sége alatt 25 parókiát, 8 filiát és 3 kápolnát jelölt 
meg. Az I. világháború után sokan költöztek át a szomszédos Krajinába. A két világháború közt és a II. vh. után sok 
megrongálódott templomot bontottak le a mohácsi esperességben: Bátaszék, Borjád, Ivándárda, Lánycsók, Liptód, 
Pécsvárad, Ráchidas, Egyházaskozár, Ráctöttös, Szigetvár, Véménd. 
 
Az ikonosztázis Csóka Mór munkája, aki az egyházközség kérésének megfelel�en igyekezett Urosa Peredity 
újvidéki ikonosztázisának h� másolatát elkészíteni. A templomban megtaláljuk a korábbi templom két f� képét 
(Istenszül� Krisztussal és Jézus Krisztus), amely ikonok a XVIII. század els� feléb�l valók, ismeretlen mester 
m�vei. A 12 ünnep és más alapképek ikonjai a XVIII. század végér�l valók.13 
 
A templom barokk stílusban épült. A félköríves nagy szentélyapszis három ablakkal van megvilágítva. Az énekkari 
rész tömegileg alig jelentkezik, azonban az épület egészének karakteres tagolást adó páros pilaszter az énekkari rész 
széleit is kiemeli.14 A déli ajtót és a félköríves záródású ablakokat hangsúlyosan kiemelik az íves szemöldökök, 
változó vonalvezetéssel. /Megjegyzend�, hogy az északi homlokzaton, a déli ajtóval átellenben ugyancsak 
kapukeretez� szemöldököt láthatunk, s a homlozati sík is beül, azonban ez ma el van falazva./ 
 
A torony három szintje barokk stílusban készült: csillagos rozettaablak, félballuszteres mellvéd, konkáv vonalú 
övpárkány. 
 
 
Dokumentumok:  alaprajz 
   ikonosztáz rajza 
   fotók 
 
 
A KÁPOLNA LEÍRÁSA 
 
Kápolna a szerb temet�ben. Épült 1849-ben. Növényi-akantuszos fejezet� féloszlopokkal tagolt oldalhomlokzatok. 
 
 
Dokumentumok:  alaprajz (felmérési) 
   2 metszet (felmérési) 
   4 homlokzat (felmérési) 
   fotók 
 
 

                                                 
13 DAVIDOV, Dinko 1990. pp.337-339. 
14 Ez a két meghatározó alaprajzi rendszer átmeneti példája, mely fejl�dés részletes elemzését adja a II.2.3. fejezet. 
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F.1.25. PÉCS 
 
 
Esperesség: Mohács  
Egyházi ünnep: Oszlopálló Szent Simeon, szeptember 14. (szeptember 1.) 
M�emléki besorolás: - 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Pécset és környékét a kedvez� földrajzi viszonyok már korán alkalmassá tették az ember megtelepedésére. Fontos 
tényez� volt a Mecsek, mely északról védte a mindenkori települést, csatlakozva a hegy lábánál elterül� síksághoz. 
Az els� emberre utaló leletek a Mecsekben i.e. 80-60 ezer közötti évekb�l valók. A következ� történeti korok szinte 
mindegyik kultúrája hagyott maga után nyomott e területen. A kelták után i.e. 12-9 között id�szak pedig már a a 
római uralom kezdetét jelentette. A mai Pécs területén elterül� egykori Sopianae városa Valeria tartomány polgári 
közigazgatási székhelye lett. A rómaikori Pécs fontos közlekedési csomópont volt: itt haladt át az Eszékr�l (Mursa) 
Szombathely (Savaria) felé vezet� transzkontinentális hadiút. Ebb�l ágazott ki a Mecseken átvezet� út, amely 
Gy�rbe (Arrabona) és Ószönybe (Brigetio) vitt. Az Óbudára (Aquincum) vezet� út kelet felé hagyta el a várost. A 
III. század végén Aqunicumból Sopianae-ba helyezték át a tartomány polgári közigazgatási székhelyét is az 
Aquincumban mind gyakrabban ismétl�d� barbár betörések miatt.  
 
A hunok el�retörésével Baranya megye területe is a kezükre került. A hunokat a longobárdok, majd az avarok és a 
frankok követték. A környék akkor a korszakhoz képest s�r�n lakott volt.  
 
A honfoglalás idején Baranya területét Botond törzse szállta meg. 
 
Baranyában az államalapítás után két nevezetesebb várispánságról tudunk. Az egyik a koaszti várispánság volt: Pécs 
déli szomszédságától a Villányi-hegységig terjed� vidéket foglalta magába. Említése azért fontos, mert feltehet�en a 
tatárjárás idején semmisült meg Koaszt-vára és ezután helyez�dött át a terület stratégiai súlypontja Pécsre. 
 
István király koronázása évében vetette meg a pécsi püspökség alapjait. A kereszténységnek itt már 800 éve talaja 
volt. Pécs egyházi jelleg� változatban általánosan is ismert neve, Quinque Basilicae, Quingue Ecclesiae, élénk 
keresztény hitéletre utal. A püspökség határai az 1009. évi birtokadománylevél szerint felölelték a mai Baranya 
területét Tolna nagyobb részét Somogy  megye kisebb szegélyét, s�t átnyúlnak a Dráva-Száva közére is.  
 
Pécsett ünnepelte kibékülését Salamon és Géza herceg, itt koronázták királlyá 1064-ben Salamont. I.László király a 
pécsi és bécsi püspökség határperében ítélkez� oklevélben a mai megye egész területét magába foglaló pécsi 
püspökség lakói számára különféle kiváltságokat biztosított. Ebben az 1093-ban keletkezett okiratban találjuk meg 
el�ször a Pécs (Peuche) elnevezést.  
 
A pécsi várat el�ször 1291-ben említették. A várost közben k�fallal vették körül, amelyen belül az épületekhez nagy 
kertek tartoztak. A várost 1300 körül t�z pusztította. A 14. században a régióban f�ként Pécs növekedett gazdasági 
és kulturális vonatkozásban is jelent�s várossá.  
 
Nagy Lajos király 1367-ben Pécsett alapította hazánk els�, Közép-Európa negyedik egyetemét. Pécs ekkor az ország 
legnagyobb városai közé tartozott, és mint a pápa írta levelében, „a királyság más városainál jelesebb” volt. 
Zsigmond király 1416-ban Pécsre szervezte az országgy�lést, Gara Miklós nádor 1422-ben ugyancsak itt nádori 
széket tartott. 
 
A török veszély már a XV. században is nagy volt. Ez a század végén feler�södött. Ezért megkezd�dött Baranyában 
is a nagyobb várak meger�sítése. Hampo püspök javította a városfalak ellenállóképességét és megépítette a kör 
alaprajzú kapusbástyát, a barbakánt, a hagyomány szerint Kinizsi Pál útmutatásai alapján. Kijavították a vár 
megrongált épületeit, a bels� vár déli falába pedig kaputornyot emeltek. A megyei élet súlypontja is egyre inkább a 
püspöki város felé tolódott el. 
 
A török 1529-ben ugyan megjelent Pécs alatt, de a Szapolyai pártján álló várost még megkímélte. 1541. évi 
támadáskor Budát elfoglalta, de Pécset Athinai Simon, a város kapitánya vezetésével még sikerült megvédeni. 1543. 
július 29-én azonban a teljesen védtelen város török uralom alá került. Ezzel megkezd�dött a fosztogatás is, a várost 
egymás után négyszer rabolták ki. A törökök a megyét a mohácsi szandzsákságból igazgatták, a kialakított 5 
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nahijából az egyik a pécsi volt. Szigetvár 1566. évi eleste után a nahijék központja Pécs lett, s�t 1582-ben a török 
adólajstromok szandzsáksági székhelyként tüntették fel. 
 
A Szent Liga csapatai 1686-ban visszafoglalták Budát, majd dél felé indultak. Közben Makár János kaproncai 
végvárkapitány megtámadta Pécset, amely a település felgyújtásával végz�dött. Badeni Lajos seregei 1686. október 
16-án érkeztek Pécs falai alá és október 22-én a város feladására kényszerítették a törököt. Ezután 1687. augusztus 
12-én zajlott le a nagyharsányi csata, amely török vereséggel ért véget. Ezzel Baranya megye jelent�s része 
felszabadult a török hódoltság alól.  
 
Pécsett a XVII. század végén csak 180 család élt. A megmaradt régi birtokosok igyekeztek visszaszerezni jussukat. 
Így jelent meg a városban 143 évi távollét után a pécsi püspök is. A Rákóczi szabadságharchoz csak a megye déli 
része csatlakozott. Sándor László és Zana György vezetésével a kurucok keményen megsarcolták Pécset, amely nem 
állt a szabadságharc mellé. A város ekkor és ezután sokat szenvedett. Volt Herberstein, Eszék kapitányának kezén, 
majd elfoglalta Béri Balogh Ádám is.  
 
Mária Terézia 1780. január 21-én írta alá az oklevelet, amellyel Pécset a török uralom és a Rákóczi 
szabadságharcban tanúsított magatartását figyelembe véve, a szabad királyi városok sorába emelte. Ezzel megsz�nt 
a püspök földesúri joga; a város, mint testület az összes nemesi el�jogokat gyakorolhatta, a püspök pécsi jobbágyai 
pedig szabad polgárokká váltak.  
 
A XIX. század végéig a Mecsek szinte valamennyi szénmez�jét m�velés alá fogták. Pécsett több, els�sorban 
könny�ipari üzem jött létre. A város kereskedelmi, ipari és kulturális vonatkozásban egész Dél-Dunántúlon átvette 
az irányító szerepet. Pécs lakossága a XIX. század közepén 14 ezer f� volt, 1910-ben már megkönnyítette az 50 ezer 
f�t.  
 
Az els� világháború befejezése után Baranya megyének mintegy kétharmad részét, vele együtt Pécset is, antant-
szerb csapatok szállták meg. Törekvésük az volt, hogy Baranyának déli részét, egészen Komló vonaláig az SHS-
királysághoz csatolják. Ez ellen Pécs lakossága 1919. február 22-t�l 17 napos sztrájkkal tiltakozott. A megszállás 
1921. augusztus 21-én véget ért. 
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A szerbek Baranyábn, ekként Pécsett is már a XVI. században jelent�s számban költöztek be. Számuk oly nagy volt 
már, hogy a török alóli felszabadulás, 1687. után az udvar irányításával rekatolizáiót indítottak a területen. Mindez 
néhány hónappal a szerbek Nagy Vándorlása el�tt zajlott le: 1690. január 18-án a jól szervezett pécsi hezsuita 
központ rávett több szerb paróchust és még a grábóci apátot is, hogy uniáljanak. Még ebben az évben azonban nagy 
számban menekültek be szerbek erre a területre a pátriárka vezetésével, s Csarnojevity Arzén kiváltságaival elérte, 
hogy az unióból a szerbek nagy része visszatérjen.  
 
1695-ben császári engedéllyel megújította a pécs-mohács-szekcs�-szigeti püspökséget, s Pécs székhellyel kinevezte 
Jankovity Jevremot els� püspökévé. 
 
Ekkortól még inkább meger�södött a katolikus nyomás a szerbeken. 7/4 1692. számú rendeletében a város 
kimondta, hogy a jezsuiták kérésére, a törvények és Pécs lakosainak érdekével megegyez�en a városban és 
környékén nem t�rnek semmilyen akatolikust. Ezid�tájt a szerbeknek állt temploma a belvárosban: a XVI. 
században épített, Istenszül� elhunyta templom; és egy másik kisebb a budai külvárosban.15 A már ekkor m�köd� 
állami neoakvizíciós hivatal 1698-ban elvette a belvárosi templomot és a pálosoknak adta át. 
 
1703-ban Kolonity kardinális sürgetésére I. Lipót aláírt egy rendeletet, miszerint Pécs városában a zsidókat nem 
t�rik meg, s a szerbeknek vagy uniálniuk kell a katolikusokkal, vagy el kell hagyniuk a várost. 1711-ben 
Melentijevity Nikanor pécsi szerb püspökre már oly nyomás nehezedett, hogy fontolgatta népével a visszatérést 
török területekre. 
 
A Rákóczi szabadságharcban a két nép ellenségeskedése miatt a kurucok több betörés alkalmával is tizedelték a már 
külvárosban él� szerbeket.  
 
 

                                                 
15 DAVIDOV, Dinko 1990. pp.158-159. 
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A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
A kápolnatemplom Pécs belvárosának egy XIX. századi, földszintes lakóházában van berendezve. A nagyméret� 
terem a jellemz� liturgikus funkciók szerint van strukturálva. Ikonosztáza a szentendrei Blagovestenszka 
templomban állt el�ször. Onnan az új ikonosztáz megrendelésekor átvitték az izbégi templomba. Amikor a 
templomot id�vel átadtak a katolikus egyháznak, az ikonosztázt szétszedték, s Pécsre került. A kutatások 1721-re 
datálják. 
 
 
Dokumentumok:  fotók  
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F.1.26. POMÁZ 
 
 
Esperesség: Buda 
Els� templom: XVII. század 
Második templom: 1722 
Mai templom: XVIII. század második fele 
Egyházi ünnep:  Szent György, május 6. (április 23.)  
M�emléki besorolás:  
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Régi magyar falu Szentendrét�l délre. A Majdánpolja (Majdánpalota) és a Messelia (Mesél�-hegy) között kialakult 
Dera-patak völgyében húzódó szalagtelkes település több mint 3 km hosszú. 
 
A község határában, a kiskevélyi barlangból el�kerültek életnyomok 50 000 évesek. 
 
Az els� letelepedett népcsoportok nyomai i.e. 3000 körüli évszázadokból származnak. A kés� bronzkorból származó 
földvár a K�-hegyen épült, ahonnan az egész környék jól belátható, az ide települt nemzetség jól védhet� volt.  
 
A bronzkor utáni id�szakban, az i.e. VI. sz. közepéig a térség elnéptelenedett. Ekkor, a valószín�leg Erdélyen át a 
dél-orosz síkságról idevándorolt szkíták telepedtek meg.  
 
Az i.e. III-IV. évszázad eseményei a keltákhoz f�z�dnek, akik kissé északabbra, a Klisza-d�l�ben talált leletek 
alapján, a megmaradó szkíta népesség mellé települtek. 
 
A leletek, amelyeket két d�l� mentén (Zdravják és Klissza) találtak, azt igazolják, hogy Pomáz �störténete a helység 
végz�dését jelent� dombok oldalán zajlott, a mai Tófenék partja közelében. Az i.e. I. században az egész környéket 
az illír-kelta eredet� eraviscusok szállták meg. 
  
A római birodalom térhódításával az i.sz. els� századból már írásos emlékek is maradtak fenn. 
 
A római birodalom bukása után a germán törzsek közül a longobárdok tartózkodtak huzamosabb ideig a térségben. 
 
Az els� honfoglaló magyarok, avarokat, morvákat, szlávokat találtak itt. Pomázon a Kurszán-Kartal nemzetség 
tagjai telepedtek le. 
 
A község neve az utóbbi évekig vitatott volt, párhuzamosan többféle értelmezés található Kiss Lajos: Földrajzi 
nevek etimológiai szótára c. könyvében (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988.) Az egyik változat szerint a Puszta 
személynévb�l keletkezett névadással, és el�ször az Anjou-kori okmányokban szerepel, mint Pomaz személynév. A 
másik változat szerint szláv eredet�, és/vagy a lengyel Pomazek, vagy az orosz Pomazov szolgál alapjául. 
 
Az utóbbi években lett csak nyilvánvaló, hogy a név eredete régebbi és a környék természeti adottságaival szorosan 
összefügg. Eszerint a község neve  a római birodalom korában keletkezett és a latin Pomosus (Pomózusz) 
gyümölcsben gazdag, ill. a kés�bb magyarosan használt Pomárium gyümölcsöskert szavak alapján alakult ki a név 
mai alakja. Ezt két tény is igazolja. Egyrészt Pomázon tárták fel a legtöbb római villa maradványát, ahol annak 
idején sz�l�-gyümölcstermesztéssel foglalkoztak, másrészt a község címerében is egy stilizált gyümölcsfa van.  
 
Pomáz község létezésér�l fennmaradt els� hivatalos írásos emlék, II. (Vak) Béla 1138-ban kelt oklevele, melyben 
egyházi birtokként, a dömösi apátsághoz való tartozását meger�síti. 
 
Másfél évszázad múlva (1277) az egyházi birtok egy része a Nyulak szigeti apácák (Margit sziget) tulajdonába 
került, amelyen kés�bb kolostort építenek.  
 
A világi birtokosok közül els�ként Becsei Imre lévai várnagy neve ismeretes, 1313-tól, aki a dömösi apátság 
birtokrészét kapta meg. Cyko (Csikó) borsodi f�ispán, az udvarhoz kerülését követ�en, 1353-ban elcseréli Bodrog 
megyei birtokát a Nyulak szigeti apácák földjére. A cserét, a király parancsára, a budai káptalan bonyolította le, 
mivel I. (Nagy) Lajos tárnokmestere lett. 
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Ett�l kezdve a XIV. század közepéig a Csikó család lett a környék egyik legjelent�sebb birtokosa; létüket több 
fennmaradt helynév is igazolja. Utolsó említésük a budai szandzsák 1562-es defterében történik. 
 
Török fennhatóság alá 1545-t�l került, amikor a 10 családf�t számláló település a Visegrádi náhijéhez tartozóan, a 
budai szandzsák tulajdona lett. Err�l a jogáról Buda 1559-ben mondott le, amikor a simontornyai szandzsák 
bégjének adományozta Pomázt. Az ínséges évtizedek sivárságát tet�zte a századvégi pestisjárvány, így 1580-90 
között elnéptelenedik. A XVII. század els� felében megindult benépesülés újra életre keltette a falut, így a magyar 
udvar is igényt tartott rá, a közeli komáromi kapitányságon keresztül. Ekkor t�nik fel az utolsó jelent�s földbirtokos 
család: a Wattay (Vattay, Vattai) dinasztia, 1662-t�l. 
 
A kett�s adózás és az újra fellép� járványok miatt a község a század végére megint elnéptelenedik, a környez� 
településekkel együtt. A török elleni felszabadító harcok egyik csatája a Tófenék környezetében zajlott: a 
szentendrei ütközet, 1684. július 10-én, Lotharingiai Károly és Musztafa pasa között. 
 
A török és habsburg csapatok dúlását er�sen megsínyl� térségben éget� szükségként lépett fel a gazdasági 
tevékenység újbóli megindulása, ezért I. Lipóttól kezd�d�en, az udvar folyamatosan el�segítette a több, mint egy 
évszázadig tartó benépesülést. 
 
A szerb családok, Szentendrével egy id�ben, 1690-1700 között els�ként érkeztek Pomázra. Letelepedésükkel olyan 
mértékben indult meg a falu tevékenysége, hogy újabb, és újabb munkaer�hiány keletkezett. 
 
Liptó vármegyéb�l 1765-ben érkeztek szlovákok. A német családok letelepedése 1771-t�l, húsz éven át tartott. 
Mivel Mária Terézia Úrbéri pátense rendezte a tulajdonviszonyokat, különösebb nemzetiségi ellentétek nélkül 
zajlott az asszimilálódás (egymáshoz közel épültek a templomok, elkészült a Wattay család kastélya).  
 
A svábok beköltözését, a még mindig meglév� munkaer�hiány miatt, a magyar családok áttelepítése követi a 
Szentendrei sziget falvaiból (1790-1800). Ezzel egy színes, sokrét� tevékenységgel bíró falu alakult ki, ahol a 
termelt javak értékesítése is fontos kérdéssé lépett el�. A szomszédos Szentendrén ezt a tevékenységet maguk a 
szerb családok folytatták, Pomázon azonban 78 zsidó család telepedik le 1819-20-ban. A XVIII. század els� 
évtizedeire Pomáz a térség legjelent�sebb településévé fejl�dött Szentendre után. Területe egyaránt alkalmas volt 
minden agrárágazat kibontakoztatására, ezért is volt szükség a közigazgatási határok rendezésére a szomszédos 
településekkel. A jobbágyfelszabadítás (1848. IX.tc.) és az Úrbéri törvényszék irányításával végzett tagosítás 
Pomázon, mint agrártelepülésen, jelent�sen átrendezte a tulajdonviszonyokat. Err�l az 1863-as d�l�térkép ad 
tájékoztatást.  
 
Az országos szinten megélénkül� tevékenységek itt is éreztették hatásukat. 1872-ben rendezett tanácsú községgé 
lett. 1887-ben a meginduló g�zvasúttal vasútállomása lett, így a termékek gyorsabb f�városba szállításával a 
termel�-értékesít� tevékenységek felélénkültek. Ezt a felível� folyamatot az I. világháború töri meg el�ször (140 
halott), de a f�város közelsége miatt hamar kiheveri annyira, hogy a gazdasági világválság idején tovább er�södik, 
és intézményei is gyarapodnak azzal, hogy a járás központja lett (1950-ig, amikor az addig önálló városi rangú 
Szentendre veszi át ezt a szerepkört, 1970-ig). 
 
A második törést a II. világháború okozza. 1946-ban 1032 svábot telepítenek át Németországba. Az elhurcolt zsidó 
családokból 24 f� érkezett vissza. 
 
Budapest közelsége, a nagyarányú társadalmi voltozások, ett�l kezdve csak pozitív eredményeket szültek. Ezekr�l a 
gazdasági eredménynek és a népességszám ugrásszer� növekedése beszédes képet mutat. Pomáz 1970-t�l 
nagyközség. 
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A települést a szerbek a török id�kben kezdtek benépesíteni, de leginkább a XVII. század folymán, amikor 
Szentendrén és Kalászon már laktak. Ekkor volt egy kiméret� imaházuk, melyben id�nként a budai Tabán 
paróchusai tartottak liturgiát. A Nagy Vándorlás alkalmával Pomázon néhány tucat szerb család telepedett le. Az 
1739-40-es pestisjárvány alkalmával (Csobánka mellett) Pomázra is menekült néhány szerb család Perkátáról és 
Sóskútról. A budai püspökség XVIII. század közepén készült összeírása Pomázon 94 szerb házat számlál, ami 
megközelít�leg 600 lelket jelent. A budai püspökség 1769. évi összeírása 100 szerb házat és két paróchust jegyez 
fel. Ekkor Pomáz szerb település volt. A század '70-es és '80-as éveiben itt élt a híres portré- és ikonfest� Teodor 
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Szimeonovity Gruntovity, családjával együtt. M�helyt tartott fenn, ahonnan az ország sok híres származik. A 
pomázi templomnak egyik segédje festett meg egy ünnepi-felajánlási ikonsort, melyeket kés�bb a csobánkai 
templomba vittek. A XIX. század els� felében is folyamatosan n�tt a szerb lakosság száma. 1847-ben csaknem 980 
szerb élt a faluban, 1867-ben 926. Ett�l kezdve csökkenés tapasztalható, melyet az 1896-os budai püspökségi 
összeírás is kimutat: akkor Pomáznak 827 pravoszláv lakosa volt, 187 szerb ház állt. A szerb pravoszláv felekezeti 
iskolát 1801-ben nyitották meg, és egészen a II. világháborúig m�ködött; 1896-ban 94 gyermeket oktatott a tanító. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
1896-ban paróchiális templom, saját pappal, a budai protopresbiterátus része. Az egyházi könyveket 1752-t�l 
vezették. A paróchiát 1750-ben alapították; 26 kataszteri hold tartozott hozzá. 
 
A korábbi, XVII. századi helyén 1722-ben emelték a sorban második szerb templomot, melyet Szt. Görgy 
tiszteletére szenteltek. Az egyházi könyveket 1752-t�l vezetik. 
 
A mai templomot a XVIII. század második felében építették. A nagy egyhajós falusi templom a nyolcszög három 
oldalával szerkesztett poligonális apszisú. A nyugati oldalon az oromzati mez�k barokkos volutás formával 
csatlakoznak a toronyhoz, sarkait k�vázák díszítik. A torony fels� szintjén nagy harangablakok néznek négy 
irányba, a sarkoktól elhúzva ión fejezet� pilaszterek keretezik az oldalakat.  
 
Az ikonosztáz a XVIII. század végér�l vagy a XIX. század elejér�l való.16 
 
 
Dokumentumok:  alaprajz 
   nyugati homlokzat 
   déli homlokzat 
   keleti homlokzat 
   ikonosztáz rajza 
   fotók 
 
 

                                                 
16 DAVIDOV, Dinko 1990. pp.342-343. 
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F.1.27. RÁCALMÁS 
 
 
Esperesség:  
Els� templom: XVII. század 
Második templom: XVIII. század utolsó negyede 
Mai templom: 1852 
Egyházi ünnep: Krisztus feltámadása 
M�emléki besorolás: - 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Régi szerb település délre a Csepel-szigett�l, a Duna jobb partján. 
 
A területet már a kora népvándorláskorban megszállták a germán longobárdok. A Csepel-sziget déli végén, a 
gepidák földjére vezet� fontos dunai átjárót �rizték már az 520-as évek végét�l. A község területét átszelte a limes-
út.  
 
Az almási nemesekr�l adatok 1329-ben, 1348-ban, 1409-ben, 1448-ban vannak. 1424-ben mint birtokról 
olvashatunk. A középkori évszázadokban a Padén-nemzetség birtoka volt, és az ebb�l származott családok 
örökölték a rácalmási birtokot évszázadokon át. A Padén-nemzetségb�l való az Almási család is, amely helyi 
birtokos és több férfitagja elesett a mohácsi csatában. Az Almási család kihalása után I. Ferdinánd király 1561-ben a 
Paksy családnak adta a falut. Miután a Paksy család férfiágon kihalt, n�ági örökösödés révén a Daróczy családra 
szállt. 
 
A török id�k elején a szultán hászbirtokai közé tartozott. 1546-ban 42, 1559-ben 81, 1562-ben 70 család lakta. 
Magyar részr�l 1650-ben Farkas András és Lendvay János kapta adományként. A falu ekkor puszta volt. 
 
A Jankovichok a Lendvayaktól, a Bay és a Tallián családok pedig a Farkasoktól örökölték birtokaikat. 1785-ben 201 
házban 1425 f� lakott. Az úrbéri elkülönülést 1859-ben hajtották végre. 1920-ban 4170 lakosa volt, a házak száma 
710, területe 9970 kat. hold. Nagybirtokosok: a Jankovich család 1800 hold, Pajzs Gyula 380, Tóth Antal 
Újgalamboson 400 hold, Frankl János 800 hold, Fritz Antal 200 hold, Zalay Janka 550 hold.    
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A környéken er�s hagyományai oltak az ortodoxiának: a közeli Szigetf�n17 Szent Vazul rendi görög apácák 
klastroma állt már I. István óta, s az ugyancsak szomszédos Csetény18 birtokukban volt. A szerbek a XVI. és XVII. 
században kezdtek el beköltözni. 1650-ben a  falu puszta volt, ezért elkezdték rác parasztokkal betelepíteni. Ekkor 
kapta a Rác el�nevet is.  
 
A Duna gyakran elárasztotta e területet. Feljegyezték, hogy a házak félig földbe süllyesztettek voltak. A XVII. 
század végén, néhány évvel a Nagy Vándorlás után nem csak katonákat, hanem keresked�ket  is találunk 

                                                 
17 A klastromot I. István 1025-ben alapított. Okleveles említések 1109-b�l és 1296-ból valók. Szigetf� mellett volt Tikus helység 
is, amelyet 1277-ben Szigetf�höz kapcsoltak. A XIII. század utolsó évtizedeiben birtokvita támadt a klastrom és Szigetf�i Miklós 
birtoklásában. III. András Szigetf�i Miklóst minden tikusi birtokától megfosztotta és azokat a klastromnak ajándékozta. 1364-
ben, 1382-ben újra az uralkodónak kellett megvédeni az apácakolostornak Szigetf�n és Tikuson lév� birtokait, mivel a világi 
földesurak pert indítottak azok megszerzése érdekében. 1410-ben egy határjárás során a szigetf�i révr�l esett szó, ahol vámot 
szedtek a klastrom javára. A török hódoltság idején elpusztult. A török id�k els� évtizedeiben a szultán hászbirtoka volt. 1562-
ben Almás és Szigetf� lakói egy helyen laktak. Temploma a Szentkút nev� helyen állt. 
A rácalmási földesurak az újraszerzeményi bizottság el�tt tagadták Szigetf� létezését. A koronaügyész vizsgálatot rendelt el a 
helység helyének megállapítása tárgyában. 1732-ben kiderült, hogy Szigetf� falu, de a rácalmási földesurak megtiltották, hogy 
ezt a nevet bárki használja. A szigetf�i hegyen a rácalmásiak jó bort termeltek már a XVIII. század elején. A rácalmási hegyet 
Szigetfiának nevezik. 
18 Csetényt a  Szent Vazul rendi görög apácakolostor javára adományozta I. István király 1025-ben. Kés�bb 1109-ben és 1296-
ban az uralkodók meger�sítették birtoklásukban a klastromot. Egy 1410. évi határjárás szerint Pentele és Almás között nyugati 
irányban feküdt. A török hódoltság alatt elpusztult, bár még létezett határa. A török utáni határvitákban e területet is a 
rácalmásiak akarták megszerezni úgy, hogy eltitkolták létezését. 
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Rácalmáson - ami azt mutatja, hogy a falu újratelepült,  s ett�l az id�t�l fogva hívják a lakosság után Rác-Almásnak. 
Magyarország lakosságának XVIII. század eleji összeírása alapján Rácalámáson több mint 10 szerb család élt: 
Kojity, Vukomanovity, Tyoszity; míg a többi név arra utal, hogy visel�je honnan származik: Lóré (Lórévr�l), 
Csipljanin (Szigetcsépr�l), Adoni (Adonyból), Szentendrei (Szentendrér�l) - ez utóbbiak úgy t�nnek, mintha 
elmagyarosodtak volna. A keresztnevek azonban nem alakultak át, azok szerbek: Radenko, Sztevan, Jeremija, 
Milovan, Sztanko, Marko, Zarija, Ivan, Petko, Sztojan, David, Bosko, Jovan, Zsivko, stb. 
 
Fejér megye 1734-35. évi összeírásában újra meger�sítését leljük annak, hogy a falu lakosai szerbek: "In Rácz 
Almás aeque schismatici". A budai püspökség XVIII. század közepi összeírása tovább részletezi számunkra a képet: 
Rácalmáson 60 szerb ház állt (megközelít�leg 300 lakossal), Szt. Miklósnak szentelt szerb templomot volt két 
paróchussal; míg a más vallásúaknak 30 háza és római katolikus temploma volt. A karlóczai mitropólia 1769. évi 
egyházat és lakosságot összefogó leírása 90 szerb házról beszél a faluban. (Körülbelül 500 lakost jelent ez.) A XIX-
XX. században jelent�sen csökkent a szerb lakosok száma. A XIX. század közepén már 150 alatt volt, az 1896. évi 
sematizmusban csak 90 szerbet említenek. E sematizmusban találjuk a következ� kiegészítést is: „Rácalmás e 
század /értsd: XIX./ kezdetéig tiszta szerb falu volt két paróchussal, s 1779-t�l 1802-ig a budai protopresbiterátus 
székhelye is volt. – E század kezdetén a fokozódó nyomás miatt népünk kezdett elköltözni 10-15 családos 
csoportokban Újvidékre, az úgynevezett Ajmási kerületbe; olyannyira, hogy 20 év leforgása alatt 150 család 
költözött át, s maguknak saját paróchiális templomot emeltek.” 
 
A budai püspökség 1896. évi sematizmusában 27 szerb házban 90 lakost számláltak. A pravoszláv felekezeti 
iskolában 15 diákot oktatott a tanító. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
1896-ban paróchiális templom, saját pappal, a budai protopresbiterátus része. Az egyházi könyveket 1756-tól 
vezették. A paróchiát 1740-ben alapították; 32 kataszteri hold tartozott hozzá. 
 
Egy XVII. századi útleírás alapján tudjuk, hogy a kis településen már akkor volt pravoszláv imaház. Fatemplomuk 
leégett a XVIII. század 70-es éveinek elején. Fejér vármegye gy�lése értesítette a magyar Helytartó Tanácsot, hogy 
a rácalmási szerbek engedélyt kérnek új templom építésére id�tálló anyagból. Az irathoz csatoltak három precíz 
rajzot is: a templom alaprajzát, hosszmetszetet és egy északnyugati perspektívikus homlokzatrajzot. A terveket 
elfogadták, s Mária Terézia 1773. október 22-én kelt levelében engedélyt adott a építkezésre. A munkák azonban 
nem kezd�dtek el, mert nem állt rendelkezésre a megfelel� összeg. Valószín�leg felépítettek egy kisebb imaházat. 
 
Id�közben jelent�s mértékben csökkent a szerb lakosság száma, így a barokk templom tervek szerinti felépítése már 
nem volt megvalósítható.  
 
A mai, Krisztus feltámadásának szentelt templomot 1852-ben építették. A tornyot 1891-ben építették hozzá. Ez egy 
kis egyhajós templom a nyolcszög három oldalával záródó apszissal, a nyugati oldalon egyemeletes toronnyal. A 
tornyot piramidális sisak zárja. Az altalaj roskadása miatt igen veszélyes állapotba kerül templomot 2002-ben 
kívülr�l teljesen felújították. 
 
Az ikonosztáz hagyományos asztalos munka. Rajta az ikonok különböz� korokból és m�helyekb�l valók. 
Legértékesebb közülük a cári kapu Jessze fája medalionjai, melyeket 1742-ben festettek az egykori ráckevei szerb 
monostor számára. Az Istenszül� Krisztussal és a Jézus Krisztus trónusikonokat korabarokk stílusban festették. Az 
ikonosztázon található 10 darabos felajánllási ikonsor XVIII. század eleji. A cári kapu mögötti központi részen 
Arsza Teodorovity Szentháromság-kompozíciója látható. A templomban található Katarina Ivanovity Szent Katalin 
képe, mely skicce az azonos nev� ráckevei kompozíciónak.19 
 
 
Dokumentumok:  fotók 
 
 

                                                 
19 DAVIDOV, Dinko 1990. p.344. 
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F.1.28. RÁCKEVE 
 
 
Esperesség: Buda 
Mai templom: 1487 
Egyházi ünnep: Istenszül� elhunyta /Nagyboldogasszony/, augusztus 28. (augusztus 15.) 
M�emléki besorolás: M 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Ráckeve a Csepel-sziget déli részén, közvetlenül a ráckevei Duna-ág mellett fekszik. 
 
A Gesta szerint Árpád vezér elrendelte „…, hogy a napok során át elcsigázott minden lovát vigyék oda és ott 
legeltessék. Lovászai fölé mesterül egy igen okos kun embert tett, név szerint Csepelt. Minthogy Csepel 
lovászmester ott lakott, ezért nevezték el azt a szigetet Csepelnek egészen a mai napig.” A valóság nem ilyen költ�i. 
Kunok legfeljebb Béla király jegyz�je korában ismeretesek, a csepelyes szó (nyelvtudományi vizsgálatok szerint) 
tölgysarjakkal ben�tt, ingoványos, ligetes területet jelöl. 
 
A rómaiak útvonala túl a Dunán haladt, római �rtorony (burgus) maradványa Dunaharasztinál és Lórévnél egyaránt 
el�került. Ha Csepel kun lovász legenda is, a fejedelmi birtok megléte tény. Ráckeve környékén földrajzi nevek, 
Taksony, Tas és Tököl �rzik az emléküket. 
 
Ráckeve közvetlen településel�dje Szentábrahámtelke volt. Feltehet�leg a tatárjárás söpörte el az itteni   szerzetesi 
közösséget. Letelepít�i lehettek a Becse-Gergely nemzetség, vagy Vak Béla szerb felesége is. Ami biztosat tudunk 
róluk, azt egy 1211-es oklevél �rizte meg: az itt él� szerzeteseket azzal vádolták, hogy jogtalanul szerezték meg a 
veszprémi püspököt illet� tizedet. A monostor elnéptelenedett, de a puszta templom romjait még II. József korában 
is hordták a ráckeveiek új tornyot emelve a régi (eredetében középkori) református templom elé. Ha a kolostor 
elpusztult is, a történeti tudat �rzi a tatárjárás emlékét. A hagyomány szerint az Angyali-sziget azért kapta volna a 
nevét, mert az ide menekültek – feltörve a Duna jegét -, megakadályozták a tatárok átkelését; a Pokolhegyen viszont 
lemészárolták az elbújtakat.  
 
Egy 1301-es oklevél Ábrahámberke sive Csetelelke néven, puszta helyként említi.  
 
A XV. században az Al-Duna menti Keve vármegyéb�l – a mai Kovinból -, 1440 táján szerb menekültek telepedtek 
le Ráckeve földjén. Egy 1440. október 10-én kelt oklevél szerint: „Nyomorúságosan elmenekülve feleségükkel, 
gyermekeikkel a Csepel-szigeten telepedtek le, abban az elhagyott helységben, ahol szent Ábrahám pátriárka 
tiszteletére egykor templomot alapítottak.” Egy kés�bbi oklevél engedélyezte, hogy az új telepesek a Dunán bárkit 
átszállíthatnak, és ezért révdíjas szedhetnek. V. László is meger�sítette kiváltságaikat, vásárokat tarthattak, idegen 
bíró nem ítélhetett felettük, mentesek voltak a harmincadvám alól, papjukat szabadon választhatták. A menekültek 
nem érkeztek nincstelenként, vagyonuk egy része áru formájában már el�ttük megérkezett. Új lakóhelyükön 
k�házakat emeltek. A kiváltságlevelek megvédték �ket Brankovich György szerb uralkodóval, Gara László 
nádorral, és a királynéi sziget f�ispánjával szemben is.  
 
A város fénykora csak ezután következett el. Hunyadi Mátyás egymaga 10 oklevéllel er�sítette meg jogaikat. Fát 
kaptak építkezéseikhez, oklevél intette a sziget ispánját és alispánját, hogy a telepesek jogait ne sértsék. Királyi 
parancsra az esztergomi érsek is eltiltotta tisztjeit „Kis-Kevi megfontolt és bölcs férfiai” adóztatásától. 
  
A következ� Ráckevére érkezett kis kolónia az olasz muratorok (falrakók) lehettek. Skaricza Máté írja Kevi város 
széphistóriájában, a Szent Kereszt templomról: „Rakni kezdték az olaszok szépen”. Munkájuk lépten-nyomon 
el�bújik a Dunával párhuzamos F� vagy Öreg utcai lakóházakon, azok pincéiben. Még az 1510-es években is 
dolgozott itt Giovanni Dalmata épít�m�helye. De dolgozhattak a sziget – elt�nt – királynéi kastélyain is, hiszen a 
Csepel-sziget a mindenkori magyar királyné „nászajándéka” volt. 
 
A XVI. század közepére Ráckevén meger�södött a magyarság is. A gazdag t�zsér-marhakeresked�k pedig a 
reformáció el�bb lutheri, majd – magyar – kálvini ágazatának hívei voltak. Bár már a század közepét�l tudunk a 
magyar reformáció és Keve kapcsolatáról, a nagyobb magyar népcsoport Székesfehérvár 1543-as eleste után 
menekült Ráckevére. S váci révjegyzék gazdag kevi t�zsérek nevét �rizte meg számunkra.  
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Az 1559. évi adójegyzékb�l tudjuk, hogy 39 utca volt Keviben, 22 malom járt a Dunán. A város szultáni hászbirtok 
volt, de akadt iparos török is a településen. Az 1647-es adójegyzék szerint Ráckevén kívül csak Szentmiklóson, 
Becsén s a mocsarak közt rejt�z� Makádon voltak adózó porták. 1684-ben, Buda els� ostromának kísérlete idején, 
Kevi lakói újra elmenekültek. A helybeliek éppen úgy rettegtek a lengyel ostromlóktól, mint a fehérvári törökt�l. A 
lakosok 12 más falu polgáraival együtt a Somlyó-szigeten rejt�ztek el. 
 
1622-ben lett gazdája a Csepel-szigetnek Esterházy Pál. A család 1685-ben Heisler generálisnak adta el a birtokot, 
ennek özvegye pedig – 85 000 forintért – „Princz Savoyai Eugén hercegnek”. A herceg csaknem puszta területet vett 
birtokba, s az egykori szabad városi jogokról többé senki nem beszélthetett. Ekkor telepedett le Ráckevén a 
harmadik er�s népcsoport, a németek. A városi jegyz�könyv 1722-ben feljegyzte, hogy Kevi „már tzipell�s 
németekre szorult”. Akkor alakult ki a dicséretes szokás, hogy felváltva magyar, német és szerb lakos legyen a bíró. 
1736-ban Savoyai halála után Mária Krisztina f�hercegn� lett a birtokos, majd Albert herceg. 
 
1872-ben „elkótyavetyélt” városi jogállását 1985-ben kapta vissza a város. 
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A Csepel-sziget a középkorban királyi birtok volt. A sziget dél-keleti részén a Kis-Duna-ág mellett királyi nyári 
palota állt templommal. Nem messze e templomtól, a sziget bels�bb részén egy kolostor Szt. Ábrahámnak szentelt 
templommal, körülötte a kis Szentábrahámtelkével. Kés�bb a kolostor és falu kihalt. Emiatt a magyar 
történetírásban sokáig élt az a vélemény, hogy a Csepel-szigetre érkez� szerbek a Szt. Ábrahám kolostortemplomot 
kapták meg, s hogy azt felújították – ami megegyezik a ma is álló ráckevei templommal. E felfogást bizonyította 
protestáns lelkész, Skaricza Máté által a XVI. században írt történelmi népi verselés, mely Ábrahám-telkét 
azonosítja Kis-Kevivel (Rácz-kevivel): 
„Mert ez a falu Ábrahám teleke 
Várossá l�n és Kis-Kevi neve, 
Azután l�n Rácz-kevi e� hire 
Kit sok egyéb nép is öregbíte.” 
 
A XVIII. században ennek megfelel�en fogalmazott Bél Mátyás is – s ett�l kezdve az � nem mindig biztos adataira 
támaszkodva (azokat kritikai elemzésnek ne alávetve), azokat forrásérték�nek véve, sok magyar és szerb 
történettudós is e megállapításból indult ki. 
 
Mára azonban megtalálták a valószín�síthet�en Szt. Ábrahám-templommal azonosítható romokat Ráckevét�l négy 
kilométerre. Ekkor nyert bizonyítást az, hogy az egykori Ábrahám telke és a mai Ráckeve két különböz� település, 
és a vizsgált templomot a királyi birtokon építették fel, melyet a királyi rácok 1440-ben kapták. 
 
1440. október 10. jelent�s nap a szerbek számára a település történetében. E napon került kiadásra az a magyar 
király adománylevel, mely a Szendr� várának eleste után a „török kegyetlenkedései miatt” a dél-bánáti Keve 
helységb�l elmenekült szerbek számára letelepedést engedélyezett a Csepel-szigeten. A helységet valamivel el�tte 
Oppidum Keviensium-nak nevezték, a betelepülést�l fogva Rascianorum Keviensium-nak, majd Rácz-Kevének. 
Els� lépésként a szerbek a pravoszláv liturgia végzésére alkalmassá tették a templomot. A templomot 
Nagyboldogasszony tiszteletére szentelték fel – valószín�leg a régi kevei templomuk ünnepének megfelel�en. 
Mindeddig úgy t�nt, hogy a szerbek a XV. század második felében a templomhajóhoz dél fel�l két kápolnát 
építettek hozzá. Az elgondolás nincs meger�sítve és történetileg sem megalapozott, ezért nehéz elfogadni. Nehezen 
képzelhet� el, hogy a kápolnákat a beköltöz� szerbek építették volna: jelent�sebb gondokat jelentettek számukra a 
megélhetési kérdések abban az id�ben, mintsem építkeztek volna, másrészt a kés�gótikus stílusban építés idegen 
volt a szerbek számára. Ekként az a megközelítés a helyes (Dinko Davidov szerint), hogy a templomot már a 
meglev� kápolnákkal vették birtokukba; a keletit Keresztel� Szent Jánosnak, a nyugatit Szt. Kozma és Damján 
tiszteletére szentelték fel. Ez azt jelenti, hogy a templomot a két kápolnával a XIV. században építették, s a 
legrégebbi gótikus stílusú templomaink közé tartozik. Ugyanakkor kimutatható a templom stílusbeli kapcsolata is a 
budai gótikus m�hellyel. 
 
A templom birtokba vétele mellett a további király által adományozott kiváltságok közé tartozott az éves vásártartás 
joga, ami nagy haszonnal járt a hely számára. A további királyok is saját okleveleikben meger�sítették a ráckevei 
kiváltságokat, így már a XV. század második felére jelent�sen fejl�dött a Magyarország közepén elhelyezked� szerb 
település. Ezért tekintjük Ráckevét a szentszávai pravoszlávia els� településének magyar földön. Ezid�ben er�s 
sajkás-állomás volt a helység, ahol sok szerb is szolgált. 
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A korabeli kartográfia szerb jelenlétet jelöl a Csepel-szigeten, más elnevezéssel. Wolfgang Lazius Hungariae 
descriptio-jának mappáján 1570-ben Ratzen-marck a sziget elnevezése, s Raczkewi a településé. Ugyanezen 
jelöléseket tartalmazza Gerard Mercator 1595-ös Hungaria-térképe, s a többi magyar területeket ábrázoló. A nyugat-
európai történetírók és térképészek ekként er�sítették meg, hogy a Magyar királyság közepén szerbek települések 
találhatóak. 
 
Biztosan tudható, hogy a ráckeveiek sikeres keresked�k voltak, s egyes családok még köztük is élen jártak, s id�vel 
vagyonukkal kiemelkedtek a többiek közül. A Jovsityok a XVI. század második felében lettek a legnagyobb 
tiszteletben állók. 1576-ban a ráckevei Lackó és Márk Jovsity adományaiból épült fel Novo Hopovo monostorának 
temploma. E adománnyal szül�falujuk jelent�ségét emelték ki az összes Duna-menti települések sorában. 
A ráckeveiek gazdagsága negatív hatásokkal is járt. A törökök jelent�sen kizsákmányolták �ket. Azok, akik a 
magyar királyok kiváltságait élvezték, nehezen békéltek meg az oszmán hatalom támadó magatartásával. A 
zsarolások és fosztogatások a XVII. század közepére a szerbek elköltözéséhez vezettek észak-magyar területekre: 
Gy�rbe és Komáromba. Privilégiumaikkal, ikonjaikkal és templomi eszközeikkel a szabad magyar területekre 
vándoroltak, amelyeket a törökök nem szálltak meg. S ott már várták �ket a sajkásokból és keresked�kb�l álló 
szervezett szerb közösségek, melyek m�köd� egyházközségekkel rendelkeztek. A Csepel-szigetr�l érkez� ügyes 
nemzetségeknek köszönhet�en meger�södött a gy�ri és komáromi szerb városi lakosság. Jelent�ségüket jól mutatja 
III. Ferdinánd király 1655-ös oklevele, melyben elrendeli, hogy a bekölzöt�k „élvezhetik mindazon kiváltságaikat, 
melyeket a régi magyar királyok el�deiknek megadtak” Ráckevén. Az elvándorlást követ�en Ráckeve teljesen kihalt 
volt. 
 
A nagy bécsi harcok és Magyarország felszabadítása után a Gy�rben és Komáromban él� ráckeveiek elhatározták, 
hogy visszatérnek a Csepel-szigetre. Azonban nem várt adminisztratív akadályokba ütköztek. 1688-ban keltezett 
fennmaradt dokumentumokból tudjuk, hogy az Udvari Császári Kamarának néhány alkalommal utasítania kellett a 
budai kamarai felügyel�séget, hogy „ne háborgassa a szerbeket, akik Komáromból vagy Gy�rb�l visszamentek 
Kevére, mert az [...] az � �si szül�földjük, melyet egy id�re elhagytak, s azon felül az említett szerbeket senki se 
zaklassa árukereskedelmükben és más munkáikban”. Így kezd�dött meg második fejl�dési szakasza a ráckevei 
szerbségnek. Ekkor kezdtek beköltözni a magyarok is, akik igen hamar a legnépesebb népcsoport lettek a 
településen. A XVIII. század második felében a szerbek felszentelték templomukat. A Nagy Vándorlás után, nem 
tudni mily okból és mikor, a ráckevei egyházközségi templom monostori templom lett. Valószín�leg a Nagy 
Vándorlás idején itt telepedett le néhány szerzetes a saját paróchus hiányát pótlandó, s ekként már a XVIII. század 
elején a budai püspökség adminisztrációjában „Ráckeve monostora” néven említik, egy id�ben négy szerzetessel, 
kés�bb pedig nagyobb közösséggel. 1777-ben, a Mária Terézia által elrendelt katolikus kolostorokat és pravoszláv 
monostorokat számba vev� összeírás alkalmával a ráckevei monostort megszüntették, s paróhiális templom lett. A 
kevei szerzetesek Grábóc monostorába mentek, s magukkal vitték az archívum és az egyházi könyvek illetve 
felszerelések egy részét. Ekkortól kezdetét vette a szerb lakosság folyamatos csökkenése - egészen a XX. század 
második feléig, amikorra a szerbség teljesen asszimilálódott. 
 
A szerb nemzeti-egyházi hagyományokat a közeli Lórév szerbjei tartják fenn Ráckevén ma is. A törekvéseiknek 
megfelel�en még ma is tartanak liturgiát az �si „szerb-kevei” templomban, legf�képp a templom véd�szentjének, 
Nagyboldogasszony napján. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
A háromszöglet� templomtér a Viola utcával határolt ún. „szerb porta”. (Így hívják a helybeliek.) 
 
Az udvart a XVIII. századi lelkészlakás, oldalról a (részben) középkori iskolaház, hátul a harangozó háza zárja. A 
portára a helyreállított, egyszer�, kosáríves barokk kapun át léphetünk be. A barokk k�keresztet Nagybudmérról 
hozták Ráckevére. Az épületegyüttes – középütt az 1487-ben emelt – egyetlen hazai gótikus stílusú szerb 
templommal a hazai szerbség els� jelent�s központja. Ma már leginkább csak a templom búcsúja napján, augusztus 
29-én népesül be. A tiszta, kés� gótikus stílusban épült templomot a Szent János-, és a Kozma és Damján kápolna 
egészíti ki.  
 
A pálcatagos reneszánsz bejárat mellett, a helyreállítás során, napórát tártak fel. A remekm� épít�i a ráckevei olasz 
falrakó csoport tagjai. A f�templom bels� tere építészetileg egysége. Szentélyét ikonosztáz – az oltárfal – választja 
el a hív�k terét�l. Freskókkal díszített fal választja el a férfiak templomrészét a „n�k templomától”. A templom 
külön értéke kés� gótikus hálóboltozata. A mennyezet hat boltszakaszból áll, a hatodik maga a szentély. Az 
ikonosztázion rokokó stílusú alkotás. Három ajtó nyílik rajta, a középs� a püspöki ajtó. Az oltárfal nehéz, arany 
háttérrel, kecses aranyágak, hold level� rózsák szövevénye. Krisztus király arany háttér el�tt, reneszánsz trónuson 
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ül. A férfiak templomát a n�k részét�l elválasztó falat – többek között – Kozma és Damján vértanú orvosok, és 
Szent Mihály képmása díszíti. Az oltár mellett a kántori padon, Szent Iván alakja látható. A n�k részében 
sz�l�fürtökkel ékesített, (k�) gyertyatartó áll. Közelében értékes Krisztus-ikon található. A kuruc háború idején 
karddal sértették meg a képmez�t. A f�templomot záró nyugati falon hatalmas látomás, az Utolsó ítélet látható. Az 
ívzáródásban szeráfok tündökl� serege – jobbra-balra a 12 apostol. Az – óegyházi rend szerint – ezüst fénymagban a 
trónoló Krisztus, mellette János és Sz�z Mária. Grundtovits Teodor athosi szerzetes-fest� nem sok figyelmet szentelt 
az üdvözülteknek. Annál egyénibb a pokol, (hatalmas halszájjal ábrázolja), ide zuhannak be a b�nösök. A 
t�zfolyamban a különböz� b�nöket állatok, farkasok, sárkányok, jelképezik. Külön jelenet a b�nös papok csoportja. 
Az összekötözött, rossz pópákat, ördögök hajtják a pokol szájához. Szigonyos ördögök fogadják a kárhozottakat. A 
nagy freskó tövében Giovanni Dalmata iskolájára utaló, reneszánsz sírk� látható.  
 
A kertben a különálló, campanille-stílusú torony fogad. Alsó tagozata középkori. Rokokó jelleg� továbbépítése 
XVIII. századi kecses alkotás, oszlopos tagozattal, a toronysisakon vázákkal. A kétemeletes, újabb részt, kék 
színezés különíti el a XVIII. századi látképeken is látható, alsó toronytestt�l. 
 
A ráckevei templom az állam m�emlékvédelmi listáján szerepel. Teljes felújítási és állagmegóvási munkákat 1988-
1990. folyamán végeztek rajta. 
 
A legjelent�sebb események Ráckeve XVIII. századi életében a falfreskók elkészítéséhez, az ikonosztáz 
megépítéséhez, ikonok festéséhez és más szakrális tárgyak beszerzéséhez köt�dnek. Ehhez még hozzáadódik a 
hatalmas harangtorony felépítése, mely a Ráckeve kulturális múltjának jelent�s momentuma. Minden esetre a 
XVIII. századi ráckevei falképeknek sajátos el�története van. 
 
Az 1771. március 9-én kelt Conscription des Closters Ráckeve, leírása hangsúlyozza, hogy a templom három 
alkalommal lett festve. Legel�ször a szerbek beköltözése után 1514-ben, majd 1765-ben a templomot és 1771-ben a 
kápolnákat festették ki. Ma az 1765. és 1771. évi freskórétegeket láthatjuk. Alattuk, egy vastag vakolatréteg mögött 
találhatóak az 1514-es falképek. Néhol a lehulló vakolatdarabok -például a szolea boltmez�jében- feltárják a régi 
freskót, de megnyugtató, hogy a takaró vakolat alatt legalább védve van az el�z� réteg. 
  
A templomban és a kápolnákban található mai freskók a moszchopoli Teodor Szimeonov Gruntovity munkái. A 
XVIII. század ’70-es éveiben jött Epirauszból a budai püspökségbe, azon a kitaposott úton, melyen egykoron 
hazájának szülöttei, a görög-cincár keresked�k és kézm�vesek érkeztek. A szerbek lakta Pomázon telepedett le – 
ahol szem el�tt tartották �t a budai püspökök, Dioniszije Novakovity és Arszenije Radivojevity, akik el�szeretettel 
ajánlották a mestert az egyházközségek és támogatók figyelmébe. Abban, hogy a nagy terjedelm� munkával a 
moszchopoli fest�t bízzák meg, dönt�en a ráckevei görög-cincárok támogatását érzékelhetjük. Valószín�leg volt 
közöttük, aki Epirausról származott, s�t lehet, hogy épp Moszchopolból. A görög-cincár ráckeveiek nem csak 
vagyonuknál fogva engedhették meg maguknak, de igencsak határozottak is voltak abban, hogy a templomot a régi 
görög festészet stílusában díszítsék ki. Tehát szó sincs arról, hogy a nyugat-európai m�vészet ellenz�i lettek volna, s 
hogy kizárólag az � szándékuk alapján lett a fest�kre er�ltetve e stílus. A templom els� papja is görög volt ekkor: 
Timiosz Gianotisz. � és a görög-cincár hív�k miatt a keleti kápolnában az összes felirat görög; itt id�nként görögül 
is tartották a liturgiát. A f� templomtérben és a Szent Kozma és Damján kápolnában szerb feliratok találhatóak. 
 
Teodor Szimeonov Gruntovity ráckevei munkáinak festészete a kés�középkori dél-makedóniai epirauszi festészet 
stílusát mutatja meg számunkra. A budai püspökségben, de még a karlóczai mitropóliában sem akadt más követ�je e 
irányzatnak. A szerb m�vészet ekkor már szlovén hatás alatt állt, kés�bb pedig a nyugat-európai barokk m�vészet 
követ�jévé vált. A tradicionális Teodor nem akadályozta a szerb m�vészet átalakulásának folyamatát, s követ�je 
sem akadt e területen. Megjelenésének kultúrtörténeti jelent�sége van, személyes stílusa számottev�. Egy már 
lezajlott festészeti fejl�dést sikerül munkásságában átformálnia, melyben nem várt m�vészeti eredményeket mutatott 
fel. A templom és a két kápolna falképein túl a Teodor Szimeonov 1770-ben megfestette az ikonosztázt is (a 
trónusikonok kivételével), egy sorozat ünnep-felajánlási ikont és a Krisztus-sírt.20 
 
 
Dokumentumok:  alaprajz 
   4 homlokzat 
   ikonosztáz rajza 
   torony rajza 
   részletrajzok 

fotók 

                                                 
20 DAVIDOV, Dinko 1990. pp.373-377. 
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F.1.29. SÁROK 
 
 
Esperesség: Mohács 
Mai templom: XVIII. század utolsó negyede 
Egyházi ünnep: Szent Demeter, november 8. (október 26.) 
M�emléki besorolás: - 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Az államalapítás el�tti történeti korokra vonatkozóan a mai Sárok területén régészeti leleteket nem találtak. 
 
Sárok neve a sár – vízt�l ragadóssá vált föld, agyag – származéka.21 Az írásos emlékekben Terra Sarugh (1296), 
Sarug (1338), Sarugh (1342), Sarogh (1400), Saragh (1427), Sarogh (1427), Sarok (1428) változatokban t�nik fel.22 
 
Els� ismert írásos emlék a településr�l: 1296.23 "Mich-is magni Gobow dicti, Pauli f-i Obiluma et Otmar f-i Kese de 
Sarugh, …t. f-rum c-is Jounka de Sarugh".24 Ekkor nemesi falu volt. A helyi földesurakon túl birtokban voltak itt 
Ivánka fiai is.25 A közelben lezajlott mohácsi csata után a település elpusztult és valószín�leg csak 1580 után 
népesedett be ismét magyar lakókkal. A mohácsi-szekcs�i szandzsákhoz tartozott. A helység további sorsa 
ismeretlen, de a felszabadító háborúk idején élt itt néhány család. Ezután ismét puszta lett. 
 
A XVII-XVIII. század fordulóján népesedett be újra Balkán fel�l érkez� népcsoportokkal. Az els� német telepesek 
1720 táján érkeztek meg, de számuk Sárokon a XVIII. század második felében emelkedett meg.26 
 
1851-ben rác-német faluként tartják számon: 121 katolikus (német), 460 óhit� (szerb) és 7 zsidó lakossal. A 
határban termékeny földterületeket említenek. Földesúrként Károly f�herceget jelölik meg. Posta még nem volt a 
faluban: az utolsó postaállomás Baranyavárott található akkoriban.27 
 
Sárok jelent�s kereskedelmi hely a XVIII-XIX. században. A falu határában haladt el a Duna jobb partján haladó f� 
kereskedelmi útvonal, mely Mohácsot kötötte össze Dárdán keresztül Eszékkel. A két említett város mint folyami 
átkel� jelent�s szereppel bírt, így érthet� az a gazdagság is, amellyel ekkortájt jellemz� Sárokra - hiszen az átmen� 
forgalomból jelent�s hasznot húztak az itteni lakosok is.28  
 
Az 1900. évi népszámlálás 491 f�t talál a faluban. Feljegyzik, hogy m�ködik a településen iskola, kocsma, 
hentesüzlet és vegyeskereskedés. 
 
1919. március és 1921. augusztus között a falu a környez� településekkel és a t�le délre es� területekkel a Szerb-
Horvát-Szlovén Királyság megszállása alatt volt. 
 
1921 után az addig 60%-ot kitev� szerb lakosság Jugoszláviába optált. A közeli, határos (mai Horvátországhoz 
tartozó) területeken telepedtek meg els�sorban, valamint (a mai Jugoszláv Köztársaság, Szerbia területén található) 
Szabadka és Újvidék volt az áttelepülések f� iránya.  
 
Az 1920-as években a Klebelsberg id�szak iskolaépítési programja keretében itt is önálló iskola épült. 
 

                                                 
21 KISS Lajos 1997. II. kötet. p.452. 
22 CSÁNKI Dezs� 1894. II. kötet. p.521. 
23 GY�RFFY György 1963. I. kötet. p.376. és CSÁNKI u.o. 
24 Idézi GY�RRFY u.o. 
25 u.o. 
26 Dr. GRÜNWALD Géza 1997. II. kötet. p. 262. 
27 FÉNYES Elek 1851. IV. kötet. p.13. 
28 Vajdics László polgármester szíves közlése nyomán, 2001-ben. 
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1930-ban 69 magyar, 167 német és 42 szerb anyanyelv� lakosa volt. A németek egy részét a II. világháború után 
kitelepítették.29 
 
A II. világháború után a földterületek szétdarabolásával, másik országba kerülésével a falu léte elveszti gyökereit. A 
sároki lakosok tulajdonában lev� téglagyárak a határ túloldalán maradtak.  
 
A magát nemzetiségnek valló lakosság száma folyamatosan fogy, a II. világháború utáni évekt�l kezdve 
asszimilálódik, az öregedéssel és a fiatalok elköltözésével lassan megsz�nik. 
 
A falu 1950-ig �rizte meg önállóságát. A tanácsrendszer kialakulásával közös községi tanácsot alapítottak a nálánál 
nagyobb, szomszédos Lippóval. A f� funkciók ekkor átkerültek a székhely-községbe. 
 
1967-ben 249-en laktak a 73 lakóházban.30 1976-ban 211 f� élt itt.31 1980-ban a népességszám: 170.32 
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK  
 
Egyes kutatók33 szerb telepeseket említenek a török uralom alatt a XVI. század végén - valószín�síthet�bb feltevés, 
mert a szerb keresked�k könnyebben mozogtak a török birodalmon belül, mint a magyar telepesek. Szerb falvakkal 
volt körülvéve: Ivándárda, Illocska, Bezedek, Majs. 
 
A XVII-XVIII. század fordulóján horvátok és szerbek érkeztek a faluba, majd 1712-1713-ban szerb jövevényekkel 
népesedett be. Az 1715-ös és 1720-as baranyai összeírások szerint a kis településen néhány "Nationis Illyricae"-
(szerb) család lakott.34 A XVIII. század közepén Sárokon 24 szerb pravoszláv ház és 5 római katolikus ház állt. 
Szerb templom ekkor még nem volt. A legtöbb szerbet 1796-ban számolták össze, amikor 537-en tartoztak a 
görögkeleti valláshoz. Ebben az id�szakban épülhetett görögkeleti temploma is. 
 
Száz évvel kés�bb a budai szerb püspökség összeírása már csak 263 szerb lakost említ. A szerb görögkeleti 
vallásfelekezeti iskolában 32 tanuló volt. A XX. század elköltözései és az asszimiláció eredményeképpen a templom 
zárva  van, mert már nincs görögkeleti hív� a faluban. 
 
1851-ben rác-német faluként tartják számon 460 óhit� (szerb) lakossal. 
 
A budai püspökség 1896. évi sematizmusa 67 szerb házat említett 263 lakossal. Az ortodox felekezeti iskolában a 32 
gyermeket saját tanító oktatta. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
1896-ban paróchiális templom, saját pappal, a mohácsi protopresbiterátus része. Az egyházi könyveket 1811-t�l 
vezették. A paróchiához 32 kataszteri hold tartozott. Filiája volt Ivándárda és Herczeglak. 
 
Sárok szerbjei már 1778-ban megpróbálták felépíteni templomukat.35 A budai szerb püspök, Kirilovity Szofronij 
kérését Mária Terézia azonban elutasította; egyben kérte az építkezés anyagi hátterére vonatkozó adatokat. Kiderült, 
hogy az egyházközség nem tudja felmutatni a szükséges eszközöket, így az építkezést betiltották. 
 
A templomot a XIX. század elején építették fel. Legalábbis jelen adatok szerint ez az egyetlen építési dátum, amit a 
szakirodalomban találhatunk. 

                                                 
29 Dr. GRÜNWALD Géza 1997. u.o. 
30 MAGYARORSZÁG HELYSÉGNÉVTÁRA 1967. p. 554.  
31 Dr. GRÜNWALD Géza 1997. u.o. 
32 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HELYSÉGNÉVTÁRA 1985. p. 366. 
33 DAVIDOV, Dinko 1990. p. 385. 
34 u.o. 
35 Kirilovity Szofronije, budai püspök 1778-ban Mária Teréziához fordult a majsi, sároki és nagybudméri templomok 
felépítésének engedélyezése ügyében. A császárn�, miután meggy�z�dött a pénzügyi feltételekr�l, engedélyezte a Majson és 
Nagybudméron az építkezést - így készült el 1781-ben, 3 évvel az els� kereset beadásától számítva a szerb ortodox templom 
Majson. DAVIDOV, Dinko 1990. p.332. 
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Azonban kutatásainkat kiegészítve a katonai felmérések térképeivel, a következ� megállapításokat tehetjük. Sárokon 
már az Els� Katonai Felvétel36 is jelöl templomot. A falu struktúrája teljesen megfelel a mai rendszernek: középen 
délr�l észak-ézsaknyugati irányba elhúzódóan, háromszögben kiteljesed� részen, (ami ingoványosabb terület) jól 
kivehet�en egy egyenl� szárú kereszt és egy kis házcsoport jelöltetik. Igaz, ebb�l nem következtethetünk a mai 
templom meglétére, de nagy valószín�séggel állíthatjuk, hogy az adott helyen, a maival azonos területen szakrális 
épület, egy templom állt. 
 
A Második Katonai Felmérés37 idejéb�l ugyanazon faluszerkezeten belüli épületcsoportot megfigyelhetjük. Bár 
ekkor nem jelöltetik a templom maga külön jellel, de az ekkori felméréseken nem voltak megjelölve a szakrális 
épületek külön. 
 
A Harmadik katonai Felmérésen is jól kivehet� a széles középutcás faluszerkezet, a kiszélesed� háromszögletes 
részben az épületcsoporttal, s abból mintegy lekerített résszel, a mai templom kerítésének megfelel�en. 
 
A fentiekb�l adódóan azt a hipotézist állíthatjuk fel, hogy: 
a templom már az Els� Katonai Felvételezés idejében, 1783-84-ben állt; 
a mai templom helyén állt egy korábbi, leírásokból nem ismert templom. 
 
Ezen megállapításokat összevetve az építéstörténeti adatokkal (Lásd: a fejezet els� bekezdése) a hipotézisünket 
tovább finomíthatjuk: 
a mai templom helyén álló egyszer�, vályogfalú vagy faszerkezet� kis kápolna helyére kértek a szerbek engedélyt 
egy nagyobb, id�tállóbb anyagból felépítend� templom építésére - ami ennek megfelel�en már épülhetett az els� 
katonai felmérés utáni id�kben is akár; 
a mai templomot még 1783 el�tt felépítették, annak ellenére, hogy engedélyt nem kaptak az Udvartól. 
 
A kérdést természetesen az Udvar felé irányított kérelem szövegének pontosabb ismerete alapján könnyebben meg 
tudnánk válaszolni, de sem eredetiben, sem másolatban még nem sikerült felkutatni; így csak a hivatkozásokra 
hagyatkozhatunk. 
 
Ha csak egy korai id�kb�l való, kisebb kápolnát is jelöl az Els� Katonai Felmérés térképe, akkor is valószín�, hogy 
a mai templom az anyagi fedezet nélküli kérelem-elutasítás (1778) követ� néhány évtizedben felépült, mert a 
szándék csak ritka esetekben szakad meg folytatás nélkül. A XVIII. század végére érte el Sárok szerb nemzetiség� 
lakossága legnagyobb számát - így biztos megvolt az építési fedezet. S mivel ezután már csak folyamatos 
csökkenésr�l beszélhetünk, nem valószín�, hogy a kisebbed� gyülekezet kezdett volna hozzá új templomot építeni. 
 
Tehát ha utolsó megállapításainkat is figyelembe vesszük, a mai templom a XVIII. század végén, legkés�bb a XIX. 
század elején épült. Megengedve azt a kiegészítést, hogy elképzelhet�, hogy a templom már néhány évtizeddel 
korábban is állt már. (A további bibliográfiai és levéltári kutatások szükségesek ennek tisztázására.) 
 
1892-ben felújították az épületet.38 
 
1930-ban a torony tet�szerkezetét javították, a toronysisak és az apszis fémfedését kicserélték. 
 
1962-ben az új szilárd burkolatú út kiépítésével a négyszögletes alaprajzú téglakerítés dél-nyugati sarkát levágták, s 
az út vonalával párhuzamosan új nyomvonalon állították azt helyre. 
 
Az ikonosztáz a XIX. század második feléb�l való - ismeretlen falusi ikonfest� munkája.39 A sároki ikonosztáz a 
macedón-szerb rendszer� ikonosztázok közé sorolható. Az alacsony képfal a térlefedési rendszer vállvonalának 
magasságáig téglából lett falazva. A festett kompozíciókat e falra akasztották. A vászonra festett olajképek az 
ikonosztázok klasszikus ikonográfiáját követik, néhol kisebb eltérésekkel. 
 

                                                 
36 A felvételezés id�pontja: 1782-85, a konkrét területen: 1783-84.  
37 A felmérés id�szaka: 1829-69, a konkrét területr�l 1856-60 között készült. 
38 DAVIDOV, Dinko 1990. p. 385. 
39 NAGY Márta 1994 II. p. 144. 



F.1. Magyarország szerb ortodox templomai a Budai Szerb Ortodox Püspökség jurisdikciója alatt F.1.29. Sárok 

Magyarország szerb ortodox templomépítészete. Függelék 297 

Kutatásunk tanulmányának megfelel�en a magyarországi szerb ortodox templomépítési kultúra I. építési 
szakaszához sorolhatjuk a sároki templomot. Mint említettük, datálásban a kutatók a XIX. század elejére teszik 
építését. 
 
A település magját jelent� középutcában található az a sík, korábban ingoványos terület, amely a korai 
megtelepüléskor építésre nem alkalmas területként nem épült be. A lecsapolásokkal és a kis ér medrének 
rendezésével a terület beépíthet�vé vált. Itt kapott helyet a templom "portája" is. A templomot mellmagasságú, 
nagyméret� téglából épített kerítés övezi. Vonalával szabadon követi az épület által meghatározott rendet - nem 
párhuzamos az oldalfalakkal, kisebb eltérések tapasztalhatóak. Az eredetileg ötszögletes vonalvezetést (a délkeleti 
sarkon egy rövidebb levágás van) a már említett 1962-es beavatkozás megváltoztatta. 
 
A kerítésben a templomba vezet� ajtóknak megfelel�en nyugaton és délen, azok közelít�leg tengelyében, két 
kovácsoltvas kapu áll. 
 
A templom a keleti keresztény szakrális építészet szabályainak megfelel�en keletelt. Az oltárapszis az épülettömeg 
keleti végén helyezkedik el, a nyugati homlokzatot a tengelybe állított torony uralja. 
 
A torony kés�bbi építés�. Az erre utaló jeleket a felmen� szerkezetek ismertetésénél bemutatjuk, de már alaprajzilag 
is követhet�, hogy hozzáépítésr�l van szó. 
 
A torony alatt egy nyugatról nyitott, fedett el�térbe jutunk. A bizánci terek exonártexének megfelel� tér a 
harangozótér is egyben: a boltozaton átvezetve a köteleket (3 db kicsi, fával bélelt nyílás van) lehetet megkondítani 
a harangokat. E térrészt déli oldalon ül�fülke egészíti ki félköríves, harántirányú dongafedéssel. 
 
A f� tengelyben elhelyezett, nyugati kétszárnyú bejárati ajtón belépve a térbe jutunk a n�i részbe. Itt helyezték el az 
ajtófülke rézs�jének északi csatlakozásánál a téglából falazott keresztel�kutat: ez egy térdmagasságú, parabolikus 
ívvel lerajzolható alaprajzú kis medence.  
 
A n�i részt a férfi részt�l derékmagasságú téglából falazott mellvédfal választja el. A keleti irányba haladást a padló 
szintmagassága is strukturálja: a férfi rész egy lépcs�fokkal alacsonyabb szinten áll. A férfi rész nyugati részébe a 
déli oldalról nyílik a másik kétszárnyú bejárati ajtó. 
 
A templomhajó harmadik térrésze a szolea (a papok mozgási tere a liturgia alatt), mely egy lépcs�fokkal meg van 
emelve a férfi részhez képest. 
 
A lineáris oldalfalakkal határolt templomhajó tömege az ikonosztáz vonalában lesz�kül. A falazott ikonosztázon 
három nyílás vezet keresztül. 
 
Ezzel bejutunk az oltártérbe. A szolea és az oltártér között nincs szintkülönbség. Középen sarokpillérekre állított 
oltárasztal található, az északi falrészben a proszkomidia-fülke, a déliben az egyházi szerelvények és ruhák 
tárolására szolgáló ajtószárnnyal fedett falfülke (diakónikon). Az ikonosztáz hátfala és az északi fal csatlakozásánál 
a sarokban helyezték el a kéz- és edénymosdót. Az északi és déli oldalfalak el�ször párhuzamosan haladnak tovább 
keleti irányba, majd kicsit torzított félkörív-jelleggel apszidiálisan zárják a templombels�t keleten.  
 
Az épületbels�t ált. 60 cm-es, nagyméret� téglából rakott, tömör falazatok határolják. 
 
A nyugati oldalfalnál ez azonban megvastagodik: itt eléri a 85-90 cm-t is. Ennek okát a torony kés�bbi 
hozzáépítésében kereshetjük. A templom felépítése után, valószín�leg a XIX. század els� negyedében készült a 
toldás. Az addig egyszer�, nyeregtet�s, nyugati oldalon oromfallal zárt épülettömeghez csatolták hozzá a magas 
harangtornyot. A négyzetes alaprajzú épületrész természetesen koncentráltabb terheket ad át a talajra. A 
tehereloszlás változásából adódó káros süllyedéskülönbségek kiküszöbölésére, vagy a már tapasztalt elváltozások 
megállítására er�síthették meg a falakat esetleg falvastagítással is. A két robosztus támaszpillér ugyanezen káros 
süllyedéskülönbségek megakadályozására épült hozzá a nyugati oromzati falhoz. 
 
Az alaprajzi elemzést és a szerkezeti rendszer logikus b�vítésének megoldását alátámasztják a stíluskritikai 
elemzések is. A templom és oltárapszis tömegén falkorona magasságában végigfutó f�párkány a nyugati oromzati 
falnál abbamarad, a hozzáfalazás tényét bizonyítandó vonalban, s nem is fordul át a nyugati homlokzati oldalra. (A 
f�párkány csonkapárkány: a lemez és szímatagozat után a függ�lemezt szímából, félpálcákból és lemeztagokból 
alkotott gerendarész támasztja alá.) A toronytest egyszer�bb tagozatokkal képzett els� szinti övpárkánya bár 
közelít�leg hasonló magasságban van, még sincs tovább vezetve: a nyugati oromzati falhoz érve megáll. 
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(Kiképzése: (mai állapotában nagyrészt) lemeztag alatt félköríves átmenettel er�teljes függ�lemez, amit a falsíkra 
egy negyedhomorlat közvetít. Azonban egy rövid szakaszon további gazdagító tagozat-maradványok láthatók: a 
fels� lemeztagot negyedpálca támasztja alá, majd az eképpen kisebb homlokfelülettel rendelkez� függ�lemez 
folytatódik az el�bb említett módon.) 
 
Az északi támaszpillér nagyobb kiképzés� - itt valószín�leg nagyobb mozgásokat, vagy rosszabb altalaj-min�séget 
kellett ellensúlyozni. 
 
Az oromzatos átvezetés a torony felé ma egyszer�sített háromszöges kiképzés�. 
 
A torony alsó szintjén félköríves záródású nyílás vezet az épületbels� felé. Ennek és az el�teret fed� boltozat 
vállmagasságában csak a bels� falfelületen vezetett, félpálcából és lemeztagból képzett vállpárkány gazdagítja a 
falakat. Ez a déli falfülkébe befordul, de annak vonalvezetésének megfelel�en az északi oldalon is meg van szakítva. 
(Talán itt is hasonló kiképzés� falfülke volt, azonban azt be kellett falazni.) 
 
A torony els�, a földszint felett csehsüvegboltozattal képzett szintjénél egyenl� szárú kereszt formájú nyílás vezet ki 
a nyugati homlokzati síkra. A faszerkezet� létrán fagerendákkal alkotott szintek után érkezünk a harangszintre, 
melyet négy irányban félköríves szemöldök� magas harangablakok nyitnak meg a négy égtáj irányába. Ezek közül a 
templomhajó tömegére néz�, keleti ablaknyílás magasabb könyökl�vel kiképzett, ezért kisebb méret� a többinél. 
Keretelésük nincs, a nyílásokat fa red�s-lamellás táblák töltik ki. 
 
A tornyot óralapos, középrészben ívezetes kiképzés� f�párkány zárja le, melynek csak három lemeztagból képzett 
koronázó része van meg. 
 
A kétszárnyú bejárati ajtók gazdagon díszített, klasszicista jegyeket magukon visel�, tömör tölgyfa ajtók. 
 
A templomhajó tömegén a déli oldalon két ablaknyílás van. A félköríves szemöldök�, rész�s béllet� nyílásokat 
középen felnyíló, fix tokosztóval képzett, egyszeres üvegezés� ablakszerkezetek töltik ki. Egy ablak a n�i rész 
középvonalában, egy pedig a szolea magaságában nyitja meg a teret. E ablakoknak megfelel� alaprajzi 
viszonylatban az északi oldalon vakablakok jelennek meg; kívülr�l fülkés, belülr�l rész�s falfülkés kiképzéssel. 
 
Az oltárapszisban, az épület kelet-nyugati f�tengelyében hasonló kialakítású ablaknyílás ad bevilágítást. 
 
Az épületbels�t fa szerkezet� vízszintes térlehatárolás zárja le. A n�i rész felett (a nyugati oromzati fal bels� 
homlokzati síkjától keleti irányban a térbe állított mellvéd vonaláig) vízszintes fafödém van. A templombels� 
további részében az ikonosztázzal bezárólag barokkos vonalvezetés� fadonga zárja le a teret. Az oltártérben hasonló 
kiképzéssel az alaprajzi adottságokhoz igazodva valójában fa tekn�boltozat található. 
 
A födémszerkezet a n�i rész kivételével független a tet�szerkezett�l, önálló gyámolítással (úgynevezett d'olorme 
ívekkel három réteg deszkából szegezve) hordja át a támaszközöket. 
 
A tet�szerkezet alaptípusában kétállószékes. A kosáríves dongarész felett egyszeres függeszt�m�vel. 
 
A toronysisak tet�szerkezete úgynevezett hagymatagos kiképzés�. A négyzetes toronytestet háromszög és trapéz 
alapvonalú gömbszeletek vezetik át az egyenl� oldalú nyolcszög alaprajz rendbe. Itt nagyobb méret� félpálca, felette 
nagyméret� hagymatag, majd lemeztagos átmenettel csúcsban végz�d� újabb hagymatag zárja a kompozíciót. A 
csúcson magas árbócon gömb-almatag, majd háromkaréjos végz�désekkel kereszt.  
 
A tet�forma nyeregtet�s, közelít�leg 40 fokos d�lésszöggel. Az oltárapszis felett valamivel meredekebb 
d�lésszöggel folytatódik a nyeregtet�, ami id�vel átfordul az alaprajznak megfelel�en kúpos tömegbe.  
 
 
Dokumentumok:  alaprajz 

2 metszet 
4 homlokzat 
fotók 
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F.1.30. SIKLÓS 
 
 
Esperesség: Mohács 
Els� templom: XVIII. század eleje 
Második templom: 1738 
Mai templom: 1806 
Egyházi ünnep: Szent Demeter, november 8. (október 26.) 
M�emléki besorolás: M 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Fekvése folytán Siklós természetes központja volt a térségnek, harcászati, gazdasági és kulturális téren egyaránt. Az 
ember megtelepedésére utaló leletek a csiszolt k�korszakból származnak. A mai Siklós helyén katonai telep volt 
Serena néven. Valériána tartomány f�városához, Sophianaehoz kit�n� út vezetett, amely Siklós mellett húzódott.  
 
A település mai neve magyar eredet�, a régi okmányokban Suklos, Sughlos, Suclos, Soklous néven szerepelt. A 
XIV. században már Syklosch-nak írják. A török id�k óta Siklós van használatban. A település eredeti helye a mai 
vár és környéke. Építési idejér�l nem rendelkezünk okirattal.  
 
Siklós a honfoglalás után eredeti szállásbirtok, a Botond törzséhez tartozó Kán nemzetség birtoka volt. A Kán-
nemzetség a honfoglalástól öt századon át (900-1387) bírta Siklóst és vidékét. Ismeretes, hogy a vár építésére a 
parancsot a tatárdúlás után IV. Béla adta ki. A Kán-nemzetségb�l származó grófok kezdték el és egy évtizedig 
tartott építése. 
 
1294-t�l származik az els� hiteles okirat. Ebb�l olvasható, hogy Siklós várának castellánusa volt, Omodeus de 
Topord néven. 
 
A Soklyosy-család 1387-ig birtokolta Siklóst és vidékét. Zsigmond király ellen az ún. Horváth-féle összeesküvésbe 
keveredtek, ezért a király összes birtokaitól megfosztotta a családot. Ekkor került a birtok a Pásztóiak és Kakasok 
tulajdonába.  
 
1395-ben Garai nádor fia, Miklós megszerezte a birtokot az összes jogokkal és jövedelmekkel. A vár és a 
hozzátartozó uradalom egészen a család kihalásáig, 1482-ig a Garaiak birtoka maradt. A Garai-birtok gazdasági és 
hadi központja lett. A család ide tette át udvartartását, itt tartózkodtak az év nagyobb részében. 1401. júniusától 5 
hónapon át a siklósi vár „foglya” Zsigmond király. Garai az ország nádora lett, ekkor viselte Siklós a „Civitas 
Palatinalis” (a nádor városa) büszke nevet. 
 
Siklós, a siklósi vár ezekben az id�kben fontos országos és európai tanácskozások színhelye; itt gy�ltek össze 
Zsigmond és a Garák hívei. Az utolsó Gara, Jób 1482-ben halt meg. Ekkor a vár birtokai visszaszállottak a 
Szentkoronára, melyeket Mátyás király fiának, Korvin Jánosnak adományozott. Korvin János 1504-ben 
bekövetkezett halála után a birtok Ulászló király jóindulatából Korvin özvegyének a kezén maradt. 
 
Siklós vára a fenyeget� török veszedelem idején a délvidék egy részének védelmét jelentette. A vár birtoklási 
viszonyairól ezekben az években a források Brandenburgi Györgyöt, de Újlaki L�rincet is emlegetik 
tulajdonosoknak. 1504-t�l 1515-ig nem volt tulajdonképpen ura a várnak.  
 
1515-ben kezd�dött a Perényiek korszaka Siklóson. Siklóst és birtokait II. Ulászló hálából adta Perényi Imrének, aki 
az ország nádora volt, és a trónöröklés kérdésében a király mellé állt. Siklós ismét „civitas palatinalis” rangot kapott. 
A család szüntelenül er�sítette a várat, készültek a török ellen. Perényi Imre halála után (1519) fia, Péter örökölte a 
hatalmas birtokot. Több országos méltóság visel�je volt. Korona�rként Ferdinánd megkoronázása utána a 
Szentkoronát és a koronázási jelvényeket Siklóson tartotta.  
 
A török veszedelem 1543-ban érte el Siklóst, amikor Szolimán szultán hatodszor jön hazánk ellen. 1543. június 6-án 
szólaltak meg a török ágyúk a vár alatt, a nagyok százszor, a kisebbek kétszázszor, amíg a város 8, a vár 11 napi 
ostrom után megadta magát. A szultán írott szabadságlevélben ígérte meg a szabad elvonulást Vas Mihály 
kapitánynak és a vár lakóinak, ennek ellenére elvonulásukkor a lesben álló törökök felkoncolták �ket. Kezdetét vette 
a 143 évig tartó török uralom.  
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Siklós a török hódoltságkor kádi-székhely volt. Valószín�leg népiskolája (mekteb) is volt. 1582-t�l járási székhely 
(nahié). 1603-ban Ghazi Hizai kán dúlta fel hadaival, 1667-es hadjárata során pedig Zrínyi gyújtatta fel a várost. 
Buda visszafoglalása után Bádeni Lajos serege indult a török ellen. 1686. október 24-én Scheffenberg megkezdte 
Siklós ostromát. Bádeni Lajos október 31-én jelentette a császárnak a vár visszafoglalását. Ebben az id�ben 
mindössze 73 ház volt Siklóson. A császártól jutalmul Aeneas Caprara tábornok kapta meg Siklóst és környékét, aki 
megkezdte a vár újjáépítését. 
 
1700-ban és 1709-ben pestisjárvány tizedelte meg a lakosságot. 1704-ben a rácok vittek végbe nagy öldöklést 
Siklóson.  
 
Az 1726-28-as években Mária Terézia németeket telepít Baranyába, így Siklósra is. II. József alatt folytatódik a 
németesítés. A törökök ki�zése után az általuk betelepített szerbek itt maradnak, s�t az 1696. évi összeírás szerint 
Jován Glaudovics volt a város f�bírája. 
 
A várat 1728-ban Batthyány-Strattmann Eleonóra vásárolta meg. Ezzel a Batthyány család korszaka kezd�dött el. 
 
A szabadságharc leverése után Siklós jelent�sége csökkent. A település központjának mai képe 1860 körül alakult 
ki; a kiegyezés után lassú fejl�désnek indult. 1871-ben Siklós mez�városi jellege megsz�nt, de járási székhelyi 
rangot kapott.  
 
A századfordulón 4967-en laktak Siklóson, 10 évvel kés�bb már 5791-en. Az I. világháború kis mérték� fogyást 
hozott, azonban 1930-ban már 5740, és 1937-ben 6121 f�t számláltak. 
 
1970-ben „nagyközség” Siklós. 1970-ben a lakosság száma: 6.906 f�. 1977-re érte el azt a szintet, aminek alapján – 
1977 április 1-én – visszakapta 1871-ben elvesztett városi rangját, és fejl�dése új lendületet kaphatott. 
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A török el�l menekül� els� szerb telepesek valószín�leg II. Ulászló fogadó nyilatkozatára érkeztek, hogy védjék az 
ország déli határát. XVIII. századi források alapján 1504-1514 között valószín�leg Stiljanovity István volt Siklós 
kapitánya. A szerb vajda és népének megjelnése Siklóson és környékén tehát a török el�tti id�kre tehet�.40  
 
1690-ben további szerb családok telepedtek le itt. A szerb katonák az eszéki parancsnoksághoz tartoztak, amelyet 
Monaszterlija János vezetett. Az els� lakossági adat Siklósról 1695-b�l való, amely az el�város 98 házának lakóit 
név szerint sorolja fel. Ugyanezen irat így szól: "I die Innwokner mixtim Calvinisch, Raczisch und die meist 
Catholosch." 
 
A budai szerb püspökség XVIII. század közepén készült felmérése 75 szerb házat említ és egy lelkészt. A XVIII. 
század végén Siklóson 338 szerb lakos volt, a XIX. század folyamán azonban számuk fokozatosan csökkent. 1896-
ban 20 házban 120 szerbr�l tudott a budai püspökség. Ekkor a felekezeti iskolában 22 gyermeket oktatott a tanító.41 
 
A szerb nemzetiség számadatai tanúskodnak a folyamatos fogyásról: 1900-ban 99, 1910-ben 170, 1920-ban 85, 
1930- és 1937-ben már csak 14 f�t számláltak.42  
 
A Tanácsköztársaság idején a város szerb megszállás alatt állt (1918-1921). A megszálló hatalmak kormánybiztos 
f�ispánja a siklósi születés� Pandurovics László volt. 
 
 
 
 

                                                 
40 A nagy hadvezér 1514-ben halt meg - a közeli Gyöntér hegyen temették el. Hamvait onnan a XVI. század közepén a 
szerémségi Sisatovác monostorba vitték. A baranyai szerbek a II. világháborúig minden évben búcsút tartottak sírjánál. A 
lerombolt, majd néhány éve újra felállított síremléknél Gyöntéren minden év október 17-én (okt.4.) megemlékeznek a szentté 
avatott kapitányról. 
41 DAVIDOV, Dinko 1990. pp.386-387. 
42 A statisztika Szabó Vilma: Siklós Településföldrajza c. könyve alapján készült. 
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A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
1896-ban paróchiális templom, saját pappal, a mohácsi protopresbiterátus része. A keresztel� könyvet 1752-t�l, a 
házasságit és temetkezésit 1753-tól vezették. A paróchiát 1777-ben alapították. Filiája volt Alsószentmárton. 
 
Az els� templomot még a XVIII. század elején emelték ideiglenes jelleggel. 1738-ban új templomot építettek már 
k�b�l. A templom építtet�je a gazdag siklósi keresked�, Kara-Sztankovity Péter volt. A bels�t Zseráfovity 
Krisztofor festette ki 1739-40 folyamán. 
 
1779-ben 4 harangot kapott a torony az egyházközség jóvoltából. A pécsi katolikus vikárius tiltakozott emiatt a 
baranyai vármegyegyülésen és a magyar hatalmi szerveknél is, hogy úgymond "a siklósi szerbek önkényesen 
helyeztek el templomukban harangokat." 
 
A siklósi szerb templom a XIX. század elején a t�zvészben elpusztult. A mai, harmadik templomukat 1806-ban 
emelték a szerbek. 
 
Ez egy nagy, egyhajós városi templom. A félköríves apszis után az énekkari rész karakteresen megjelenik a 
homlokzaton. A templomhajóval egyid�ben épült torony a lineáris tengely hangsúlyozására a nyugati homlokzati 
síkból el�re lép. A tornyon kés�barokk és neoklasszicista elemek adják a díszítés teljességét. A torony befejezése 
egyszer� piramidális forma, csúcsán az almával és kereszttel. A homlokzatokat plasztikusan jól tagolják a 
pilaszterek, amelyek mez�jében félköríves záródású ablakok találhatók. 
 
Az ikonosztázis faszerkezete, a szószék (,amely a szerb templomokban igen ritka - lásd II.4.3.), az énekkari 
állványok és a hív�k állópadjai a XIX. század közepén készültek neoklasszicista stílusban. A mai ikonosztáz képei 
1850 körül keletkeztek. 
 
 
Dokumentumok:  alaprajz 
   2 metszet 
   4 homlokzat 
   fotók 
 
 



F.1. Magyarország szerb ortodox templomai a Budai Szerb Ortodox Püspökség jurisdikciója alatt F.1.30. Siklós 

306 Magyarország szerb ortodox templomépítészete. Függelék 



F.1. Magyarország szerb ortodox templomai a Budai Szerb Ortodox Püspökség jurisdikciója alatt F.1.30. Siklós 

Magyarország szerb ortodox templomépítészete. Függelék 307 



F.1. Magyarország szerb ortodox templomai a Budai Szerb Ortodox Püspökség jurisdikciója alatt F.1.30. Siklós 

308 Magyarország szerb ortodox templomépítészete. Függelék 



F.1. Magyarország szerb ortodox templomai a Budai Szerb Ortodox Püspökség jurisdikciója alatt F.1.30. Siklós 

Magyarország szerb ortodox templomépítészete. Függelék 309 



F.1. Magyarország szerb ortodox templomai a Budai Szerb Ortodox Püspökség jurisdikciója alatt F.1.31. Somberek 

310 Magyarország szerb ortodox templomépítészete. Függelék 

F.1.31. SOMBEREK 
 
 
Esperesség: Mohács 
Els� templom: XVIII. század eleje 
Mai templom: 1793 
Egyházi ünnep: Szent György, május 6. (április 23.) 
M�emléki besorolás: MJ 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Nagy falusi település Baranyában északra Mohácstól, a megye keleti részén. 
  
Somberek környékén talált régészeti leletek közül a legrégibb a rézkor korai szakaszából, i.e. 2500-2300 közötti 
id�szakból származnak és az ún. Balatoni csoportra jellemz�ek. Szintén szórványos cseréptöredékek kerültek a 
napvilágra a bronzkor korai szakaszából, i.e. 1900-1650 közöttr�l, a Somogy-vár-Vinkovcikultúra népét�l. A 
rómaiakra vonatkozó emlékeket 1929-ben pinceásás közben találtak, mégpedig sírt és 2 csontvázat, emellett római 
településnyomok is láthatóak voltak. 
 
Határában a honfoglaláskor szláv törzsek laktak. A község a XIV. század elejéig a Bar-Kalan nemzetség birtokaihoz 
tartozott. Már egy 1382. évi oklevél Somberek néven említi. Kés�bb Somberknek, Swmbereknek írják.  
 
A község neve a som növénynévre, valamint bokros, cserjés helyre, kis erd�re, sombokrokkal, somfákkal ben�tt 
helyre utal.  
 
Lakói a török hódoltságig magyarok. Nevével 1561-ben a szigeti várnak adózó települések sorában találkozunk. A 
hódoltság alatt teljesen elnéptelenedett. A 18. század elején szerbek népesítették be, majd 1740 után Pfulda-Pfalz 
illetve Scharzwald környékér�l németek érkeztek ide. 
 
1921-ben a szerbek helyére Tolna megyéb�l érkeztek németek. 1930-ban 164 magyar, 1613 német, 79 szerb, 8 
horvát és 3 egyéb anyanyelv� lakosa volt. A 2. világháború után 15 német család elmenekült. 100 családot 
kitelepítettek. Helyükre Hadikfalváról székelyek, a Felvidékr�l és más területekr�l magyarok érkeztek. 1970-ben a 
községben 958 magyar, 1058 német és 9 délszláv élt.  
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A török uralom alatt a mohács-szekcs�i szandzsákhoz tartozott - ekkor telepedtek le az els� szerb családok. Baranya 
török alóli felszabadulása után (1687), a nagy szerb bevándorlás alkalmával újabb szerb családok érkeztek a faluba. 
A környez� települések közigazgatási felosztása után Somberek kamarai felügyelet alá került, de nem sokkal kés�bb 
a Kamara eladta a Sauska családnak. 
 
Az 1715-16-os baranyai összeírás a tiszta szerb falvak közé sorolja Sombereket. A pécsi püspök által elrendelt 1721. 
évi canonica visitacio Somberekr�l így ír: "possesionem eotum ex integro schismaticum".  
 
A XVIII. század elején megindult a szervezett betelepítés, amely leginkább németeket kolonizált e területre is. A 
szerbek számaránya így visszaesett. A XVIII. század közepén, a budai szerb püspökség számára készült felmérés 
alapán 52 szerb ház volt Sombereken - illetve 67 római katolikus, leginkább német ház. Ugyanezen összeírás 
megemlíti a Szent György templomot is. 
 
A szerb lakosság száma a XVIII. század folyamán n�tt: 1796-ban 765. A XIX. század közepére azonban a 
növekedés megállt (800 szerb lakos), s ett�l kezdve rohamos csökkenésr�l beszélhetünk. A budai püspökség 1896. 
évi sematizmusa 76 szerb házban 564 lakost számlált. A pravoszláv felekezeti iskolában 74 diák tartozott a helyi 
tanítóhoz. A XX. század elején 1367 német, 524 szerb és 234 magyar lakosa volt Sombereknek. 1921-ben 350 szerb 
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Jugoszláviába vándorolt. A két világháború kivándorlásai és az asszimilációs folyamat miatt ma már csak néhány 
szerb él a faluban.43 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
1896-ban paróchiális templom, saját pappal, a mohácsi protopresbiterátus része. Az egyházi könyveket 1777-t�l 
vezették. A paróchiát 1793-ban alapították; 10 kataszteri hold tartozott hozzá. Filiája volt Rácgörcsöny, a mai 
Görcsönydoboka része. 
 
A 18. század elején szerbek népesítették be, görögkeleti paróchiájáról ekkor említést tesznek a források. Az 1721-es 
kanonica vizitácio is feljegyzi. 
 
A mai templomot a XVIII. század végén építették. El�bb a templomhajó épült fel, majd nem sokkal kés�bb, 1793-
ban a torony is. Az egyhajós falusi templom neoklasszicista stílusban épült. A félköríves apszis után az énekkari 
rész igen er�teljes tömeggel jelentkezik a homlokzaton. Külön figyelmet érdemelnek a pozitív sarkok negyedköríves 
visszametszései. A déli bejárat fölött keretezett falfelületen valószín�leg a templom véd�szentjének képe volt 
felfestve. A f� tömegt�l különváló toronytestet barokk toronysisak fejezi be. 
 
A mohácsi szerbek gondoskodnak a templomról, amelynek küls� felújítása a közelmúltban fejez�dött be. 
Szertartásra általában csak évente egyszer gy�lnek össze a hívek. 
 
Az ikonosztázis fest�je ismeretlen, keletkezése a XIX. század közepére helyezhet�. 
 
 
Dokumentumok:  alaprajz 
   1 metszet 
   4 homlokzat 

fotók  
 
 

                                                 
43 DAVIDOV, Dinko 1990. p.388. 
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F.1.32. SZÁZHALOMBATTA 
 
 
Esperesség: Buda 
Els� templom: XVII. század 
Második templom: 1720 
Mai templom: 1750 
Egyházi ünnep: Istenszül� születése, szeptember 21. (szeptember 8.) 
M�emléki besorolás:  
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Budapestt�l 30 km-re délre, a megye délnyugati határában fekv�, 17145 lélekszámú kisváros. Várossá 1970-ben 
nyilvánították.  
 
A kedvez� földrajzi környezetben szívesen megtelepedett az ember, már a korai bronzkortól lakott volt. A Földvár 
200 m hosszú, 100 m széles település, amit a középs� bronzkori Vatya kultúra idején alakítottak er�ddé.  
 
Az i.e. 7. század elejét�l a Dunántúl nagy területeire, a Közép-európai Hallstatt-kultúra keleti ága terjeszkedett ki. 
Így vette birtokba a bronzkori földvárat, amelyet kiszélesített és sánccal vett körül. A vezet�réteg sírhalmokba 
temetkezett. A százhalmokat el�ször Anonymus említette Gestájában. Kézai Simon XIII. századi krónikája szerint a 
hunok vereségével végz�d� tárnokvölgyi ütközet Potentiana város és Százhalom (Zazholm) közelében zajlott. A 
történet alapján sokáig a hunok temetkezési helyének tartották.  
 
A rómaiak kelta eredet� eraviscusokat és pannonokat találtak itt. El�ször palánk, majd k�tábort emeltek. A tábor 
nevét az �slakosság nyelvéb�l vették át, s nevezték Matricának. Az É-D-i irányú limesút a táboron haladt keresztül. 
A környezetében épült fel a polgári lakosság települése. A IV. század végét�l a Kárpát medencében a hunok, 
osztrogótok, szvébek, longobárdok változzák egymást, majd az avarok jöttek. 
 
Árpád vezér és kísérete a Duna jobb partján telepedett le. Fehérvár, a Csepel-sziget, és a köztük lév� terület 
fejedelmi birtok volt, így Százhalombatta és környéke is. Amikor Árpád seregeivel Pannónia déli részeinek 
meghódítására indult, az els� napon Százhalom táján (centum montes) ütött tábort.  
 
A középkorban három település alakult ki a területen. Báté (Bathe, Bathey) a település déli részén, a római tábor 
környezetében. Els� okleveles említése 1318-ból való. Báté a középkor végére kettévált. A török id�kben mindkét 
település elnéptelenedett. Báté középkori templomának maradványai 1995-ben, a római tábor ásatásán kerültek el�.  
 
A harmadik Százhalom település (Zatholm) a mai óváros területén jött létre, valószín�leg a XIII. században. Egy 
1450-ben kelt birtoklevél templomát, egy 1468-ban íródott a falu plébánosát említi meg. Számos nemes birtokolta, 
akik azonban nem lakták a falut. 
 
A török kor után csak Százhalom indult fejl�désnek újra, s a betelepül� szerbek Battának nevezték el. Egy 1700 
körüli, keltezetlen összeírás szerint a falu 1 egész, 1 fél, és 5 negyed telekb�l áll, és ezek lakottak. 1710-1711-ben a 
telepesek, özvegyek, és zsellérek száma 17. 
 
A Rákóczi-szabadságharc nem kedvezett a fejl�désnek. Azonban a visszaesés után folyamatos gyarapodás 
tapasztalható a lakosság számában és gazdasági erejében. 1828-ban az adózók száma 246. 56 jobbágy, 43 zsellér, 
ház nélküli zsellér 13, 7 fitestvér, 32 fiú, 6 szolga, 8 kézm�ves és 1 keresked� volt a faluban. A házak száma 91 volt.  
 
A falusi tisztségvisel�k választásának jogát a földesúr tartotta fenn magának. A jobbágyfelszabadítást követ�en, a 
kiegyezés után a falu dinamikus fejl�dése figyelhet� meg. A demokratikusan választott bíró és a községi képvisel�-
testület a jegyz� támogatása mellett mindent megtett a falu fejl�dése érdekében. 
 
1863-ban lélekszáma 882. „Divatos” nyelvei a szerb, a magyar, a tót. 1869-ben a megm�velt területek nagysága 
4313 hold volt (szántó 2557, rét 318, legel� 654, sz�l� 167 hold). Erdeje nem volt. 1913-ban a választásra 
jogosultak száma 124 f� (66 magyar, 3 német, 51 szerb, 4 egyéb nemzetiség�) volt. 
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A magyar iskola 1814-ben kezdte m�ködését – 1810-ig az egyházi fenntartású szerb iskolába jártak a gyermekek, 
majd néhány évig Érd katolikus iskolájába. 
 
1950-ben közigazgatásilag Fejér megyéb�l Pest megyébe került. Megsz�nt az önálló falusi közigazgatás. 
Százhalombatta iparosítása gyökeresen megváltoztatta a táj arculatát, az emberek életét. A város lakossága az elmúlt 
évtizedekben folyamatos növekedést mutatott: az iparosodás kezdetén (1960) a „falu” lélekszáma még csak 2353 f�, 
1970-ben már 9852, 1990-ben pedig 16573 f� volt. 
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A szerbek a török uralom alatt kezdtek beköltözni a településre, amely a budai (pasai) szandzsákhoz tartozott. A 
település a XVII. század végén kihal.  
 
Az 1690-es Nagy Vándorlás alkalmával néhány szerb család megtelepedett Battán, mely ett�l kezdve szerb 
településként fejl�dik Fejér megyében. A megye 1715. és 1720. évi összeírásai alapján Battán (Possessio 
Szászhalom) a következ� szerb családok laktak: Broncsity, Niksity, Popovity, Radivity (Radovity), Petrovity, 
Jovicsity, Obradovity, Jovity, Radasovin, Tabanec (a budai Tabánból), Likity, Bugarcsity és mások. Az 1734-35. évi 
Pest megyei összeírás a következ�ket említi: „In Batta, alias Szászhalom schismatici”.  
 
A XVIII. század közepén 18 szerb ház volt, megközelít�leg 100 lakossal. 1847-ben 328 pravoszlávot számláltak, 
1867-ben 368-at. Az 1896. évi sematizmus 82 szerb házban 403 szerb nemzetiség� lakost jegyzett. Az ortodox 
felekezeti iskolában 66 diákot oktatott a helyi tanító.44  
 
A helyzet nem változott 1905-re, amikor Battán 411 pravoszláv élt. Innent�l azonban a megindul a szerb lakosság 
fokozatos csökkenése. Ehhez hozzájárult az asszimiláció, a városba költözések és az I. világháború utáni 
Jugoszláviába irányuló optálások. Ma Battának megközelít�leg 110 szerb nemzetiség� lakosa van. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
1896-ban paróchiális templom, saját pappal, a budai protopresbiterátus része. Az egyházi könyveket 1702-t�l 
vezették. A paróchiát 1702-ben alapították; 40 kataszteri hold tartozott hozzá. Filiája volt Ercsi és Bicske. 
 
A XVII. században Battán állt egy kisebb pravoszláv templom,  melyben a budai Tabánból érkez� szerzetesek és 
papok szolgáltak. A battai Nagyboldogasszonynak szentelt szerb templomot 1720-ban építették (vagy csak újították) 
fel.  
 
A mai templomot 1750-ben emelték és Mária születésének szentelte fel Dioniszije Novakovity budai püspök. Az 
építéshez vaskos és apróbb köveket használtak. Ez egy kisebb egyhajós épület félköríves apsziszáródással. A hajó 
nyugati oldalához nem sokkal kés�bb hozzáépítettek egy masszív harangtornyot k�b�l. A torony alatti bejárat 
nyílását k�keret szegélyezi. A templomhajó oromfala barokk vonalvezetés�, volutás alsó részükre k�keresztek ülnek 
a megszokott k�vázák helyett. A templombels� két keresztboltozat-mez�re osztható, melyet keleten az oltártér 
fiókos félgömbkupolája egészít ki. A n�i részt a férfi részt�l fal választja el; középen átjárási lehet�séggel, két oldalt 
félköríves áttekint� nyílásokkal. 
 
1987-ben rekonstruálták a II. világháborúban megsérült harangtornyot, sisakként hagymatagozatos lezárást képezve. 
 
Az ikonosztázt márványozó festéssel látták el, a díszít� pillér és angyalfejes pilaszteres fafaragványokat aranyozták. 
Az ikonokat a XVIII. század második felében festették, azonban a XIX században szakavatatlanul restaurálták, 
valójában átfestették. Az ikonosztázt egy nagyobb templomból helyezhették át ide, így az elrendezést a templom 
adottságaihoz kellett igazítani.45 
 
 
Dokumentumok:  alaprajz 
   ikonosztáz rajza 

                                                 
44 Az iskola els� említése egy 1770-es helytartótanácsi levéltári dokumentumban történik. A tanító Popovics Péter volt, aki 10 
fiút és 2-3 lányt tanított télen napi 4 órában elemi ismeretekre. 
45 DAVIDOV, Dinko 1990. p.286. 
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F.1.33. SZEGED 
 
 
Esperesség: Szeged 
Els� templom: XVII. század vége 
Második templom: 1732 
Mai templom: 1778-81 
Egyházi ünnep: Szent Miklós ereklyéinek átvitele, május 22. (május 9.) 
M�emléki besorolás: MJ 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
A Dél-Alföld legnagyobb városa, a Tisza patján a Maros-torkolat alatt. Ez a vidék a k�korszak óta lakott terület. A 
város keletkezését és fejl�dését nagymértékben segítette a forgalom és kereskedelem szempontjából kedvez� 
földrajzi fekvése. A folyók találkozása lehet�vé tette, hogy a Maroson érkez� sót, fát itt rakták ki és szállították 
tovább a Tiszán vagy szárazföldi úton. Továbbá, mint átkel�hely koncentrálta a Duna-Tisza közi utakat, ami 
összességében már korán vásárhely és védelmi központ funkciót adott a városnak.  
 
A város neve földrajzi helyzetéb�l keletkezett: a Szeg (sarok, kiszögellés) szónak –d helynévképz�vel ellátott alakja. 
A névadás indítéka azonban nem a Tisza és a Maros összeszögellése, hanem a Tisza nagy kiszögellése, kanyarulata 
a város közepénél.  
 
A Kr. e. I. évszázadban a Dunántúl Pannonia, Dél-Erdély Dácia néven római tartomány lett. A Jazig-szarmata 
törzsek föltehet�en a római birodalom határainak védelmére telepedtek meg a Duna-Tisza közén. A két provinciát 
összeköt� úton, Szeged kés�bbi vára helyén római �rség és postaállomás vigyázta a dáciai só- és aranyszállítást. Az 
avar birodalom bukása után a Tiszántúl csaknem egy évszázadig a bolgárok uralma alá került. A 9. század végén 
azonban az itt maradt avar és bolgár töredékeknek meg kellett hódolniuk a honfoglaló magyarok el�tt. A gedói, 
öthalmi, sz�regi, algy�i, dorozsmai honfoglalás kori temet�k tanúsága szerint a magyarság s�r�n megszállta 
Szegedet és környékét. A Tisza és a Maros hadászati és kereskedelmi szempontból egyaránt fontos torkolatának 
szigetein települtek meg. 
 
Szeged neve krónikáinkban nem fordul el�. El�ször III. Béla 1183. évi oklevele említi (in Ciggedin), jellemz�en a 
város létét meghatározó só kapcsán. Az Aranybulla (1222) is kimondta, hogy sót az ország közepén ne tartsanak, 
hanem csak a Bihar megyei Szalacson, Szegeden és a határvidékeken.  
 
A város lakossága István király uralkodása idején már magyar volt. Az avar és bolgár szórványok hamar beolvadtak 
a honfoglalók közé. Szeged és vidéke részben Ond fia, Ete nemzetségének, részben Ajtonynak a szállásterülete volt. 
Törzsi birtoklásra utal Föls�városon Tarján-d�l� – ma városrész – máig él� neve. 
 
A tatároktól 1241-ben elpusztított csongrádi vár hadászati és megyeszékhelyi szerepét is átvette. Ekkor épült királyi 
vára révén a királyi várbirtoknak és a déli Tisza-vidéknek központjává lett. IV. Béla király 1247. évi adománylevele, 
amellyel a lakatlan  Tápét és Vártó halastavakat a szegedieknek adta, bizonyíték, hogy kevéssel el�bb Szeged 
elnyerte a városi rangot. 
 
Szeged a XV. század elejéig különálló városrészekb�l állt: Alsó (vagy Al-) Szeged és Föls�-Szeged (ez utóbbit 
Asszonyfalva és Fels�sziget néven is említik) külön jogokkal, vásárokkal, bírákkal, valamint a vár és a körötte 
kialakult Palánk. Csak a 19. században olvadt össze az addig vízjárta árkokkal, kiöntésekkel, tiszai holtágakkal 
elhatárolt három városrész. A vár jelent�ségét megnövelte Zsigmond király 1394. évi döntése, amellyel a török ellen 
szervezett hadainak gyülekez� helyéül Szegedet jelölte ki. 1405-ben törvényt hoztak a vár és a város meger�sítésére. 
 
1498-ban elnyerte a szabad királyi városi rangot. 
 
A másik jövedelmi forrás, amely a szegedi polgárok gazdaságát növelte, a szerémségi bor volt. A szegedieknek a 
14. század végét�l sz�leik voltak a Fruška Gorán: Péterváradon, Karlócán, Szalánkeménben, Szerlökön. Az 1522. 
évi tizedjegyzék hetvenhét, többnyire föls�városi és palánki adózót nevez meg, akinek sz�leje volt a Szerémségben. 
Az ott szüretelt bort K�szegmártonig szekéren, onnan a Dunán és a Tiszán ló vontatta hajóval szállították haza, vagy 
föl Bécsen át Regensburgig; keréken meg Gdanskig is eljutottak. 
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Mohács után alig egy hónappal, 1526. szeptember 28-án Ibrahim nagyvezír seregei elfoglalták a várat, kirabolták, 
fölgyújtották a várost. A török hadak elvonulása után a lakosság visszatért. Még szaporodott is a népesség a 
Délvidékr�l fölhúzódó menekültekkel. Ám Budavár bevétele (1541) után újra megjelent a török: 1543-ban másfél 
évszázadra megszállta a várost. Kijavították, meger�sítették a várat, és állandó �rséget állítottak föl benne. Szeged a 
szegedi szandzsák székhelye lett: fönnhatósága kiterjedt Bács és Bodrog vármegyére, valamint Csongrád és Solt 
vármegye déli részére is. El�bb a budai, majd az egri pasa alá tartozott. A hódoltsági területen ebben az id�ben 
Szegeden bonyolódott le a kereskedelmi forgalom legnagyobb része. A kincstár vámbevétele majdnem félmillió 
akcse volt, holott Budán a százezret, Vácott az ötvenezret sem érte el. Tekintélyes keresked�rétege és számos boltja 
volt Szegednek. 1560-ban azonban már csak a korábbi lakosság felét, mintegy 3500 lelket írtak össze. A város 
kereskedelmi forgalma negyedére csökkent. Evlia Cselebi szerint 1665-ben mintegy kétszáz bolt volt a Palánkban.  
 
Szegedet a török uralom alól 1886. október 23-án szabadították fel a császári seregek. Az osztrákok a várból 
irányították a délvidéki fölszabadító harcokat.  
 
A kuruc mozgalmak Szeged környékén is gyorsan terjedtek. El�ször 1704 májusában jelentek meg Szeged alatt, 
elfoglalták a Palánkot, de megfelel� fegyverek híján a várat a császáriak kezében kellett hagyniuk. A váltakozó 
sikerek sanyargatták a város lakosságát.  
 
Az 1715. évi országgy�lésen Szegedet a szabad királyi városok sorába iktatták. A szabadalomlevelet III. Károly 
1719. május 21-én írta alá. 
 
Csongrád megye a hódoltság után els� közgy�lését 1723-ban ismét Szegeden tartotta. Ám a megye legnagyobb 
birtokosa, Károlyi Sándor 1730 táján saját birtokát, Szegvárt tette meg székhelyéül. Mária Terézia  1761-ben 
hasztalan döntött Szeged mellett, több mint egy évszázadig továbbra is Szegvár maradt a nemesi vármegye 
székhelye. 1878-ban Szentes, 1950-ben Hódmez�vásárhely lett a megyeszékhely, s a rang 1962-ben került vissza 
Szegedre.  
 
1849 júliusában Szeged lett az ország f�városa. A kormány és az országgy�lés néhány hétig itt tartotta üléseit. A 
rövid id� alatt két törvényt iktattak be: a nemzetiségek jogait és a zsidóság egyenjogúságát mondták ki. Haynau 
hadserege augusztus 3-án bevonult a városba. Majd 5-én túlerejével legy�rte a sz�regi sáncokban védelemre 
berendezkedett magyar, lengyel és olasz katonákat. 
 
Történelme során a várost számos természeti katasztrófa érte. Pestis, kolera, egyéb járványok, hó- és szélviharok, 
aszályok, de f�ként a t�z és víz évtizedes gyakorisággal sújtotta Szeged népét. A 19. században is többször 
fenyegetette a Tisza Szegedet, azonban az áradások ellen tervszer� védekezést nem folytattak. A megduzzadt  folyó 
1879. március 5-én Szegedt�l északra, Petresnél átszakította a gátat, s a víz lépésr�l lépésre közelítette meg a várost. 
Hátba támadta Szegedet: március 12-én éjjel fél kett�kor az utolsó töltést is áthágta, és Rókus fel�l zúdult 
Föls�városra, a Belvárosra, Alsóvárosra. Szeged 5723 házából mindössze 265 állotta ki a szélt�l fölkorbácsolt 
hullámok ostromát. 
 
1880-ban kirajzolták az új, körutas, sugárutas városszerkezetet; lebontották a várat; nevet adtak az utcáknak; 
Újszegedet, mely addig Torontál megyéhez tartozott egyesítették Szegeddel; elkezdték „eszményi szintre” föltölteni 
a nagykörúton belüli belvárost; nekiláttak új középületek és a közúti híd építésének. 
 
A századforduló városa, a „palotás Szeged”, fejl�d� ipari, kereskedelmi, közlekedési központ, iskolaváros, Dél-
Magyarország legnagyobb vonzású települése volt. 
 
Az I. világháború (1914-1918) a szegediek közül is sok áldozatot követelt. A Szegedi Nemzeti Tanács már el�bb, 
1918. október 22-én megalakult a Fekete Házban. November 19-én a királyi szerb csapatok 24-én megszállták 
Újszegedet; december 30-án pedig a franciák Szegedet. Az antant képvisel�iként csak akkor avatkoztak Szeged 
ügyeibe, amikor a Tanácsköztársaság a Vix-jegyzék követeléseivel szembeszállva elhatározta az ország magyarlakta 
területének megvédését. A franciák 1920. március 1-én távoztak. 
 
1921-ben Szegedre került az elüldözött kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem. 1923-ban ide tette át 
székhelyét a Temesvárról szintén kiutasított Glattfelder Gyula csanádi megyés püspök.46 1928-ban Klebersberg 
Kunó kultuszminiszter Pestr�l leköltöztette a tanárképz� f�iskolát.  

                                                 
46 A török alóli felszabadulás után Dolni István püspök (1702) az egyházmegye székhelyéül Szegedet, székesegyházként a 
romos Dömötör templomot választotta. A király 1737. május 10-i királyi rendeletben a Csanádi egyházmegye székhelyét 
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A második világháorú után az ötvenes évek pangását a Jugoszláviával való szembenállás határozta meg. A 
korlátozott iparosítás eredményei: a régi gyárak (kendergyárak, szalámigyár) b�vültek, néhány új létesült. 
 
1973-ban a várost környez� öt község (Algy�; Dorozsma; Gyálarét; Sz�reg; Tápé) Szeged részévé lett. (Algy� 
1997. okt. 1-t�l újra önálló helység.) A járások megsz�nése (1984) óta Szeged városa közrem�ködik Bordány, 
Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Újszentiván, Tiszasziget és Zsombó 
szakigazgatásában. 
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
Az els� szerb vonatkozású adatunk az 1444-es városi közgy�lés, melyen részt vett Brankovics György despota is, 
akinek több szerbek által lakott települése is volt a vidéken. 
 
Az els� szegedi szerbekr�l már az 1554. évi török összeírásokból értesülünk. Az ipeki patriarchatus visszaállítása 
után (1557) Szeged volt a bácskai püspök székhelye. Az akkori szerb templomról nincsenek adataink. 
 
1687-ben Petrovics Nobak rác kapitány hozta magával szerb fegyvereseit, akikkel Szabadka, Szeged és Baja várát 
népesítették be.47 A Nagy Vándorlás idején szerbek népesítették be a hagyományosan általuk lakott Palánkot. A 
Határ�rvidék felállításakor (1702) a katonák és vezet�ik leginklább a szerbek közül kerültek ki.  
 
Csongrád vármegye 1720-as összeírásából kiderül, hogy 404 lakóház állt, amelyb�l 40 szerb családok birtokában 
volt. Egy 1737-es terven Szeged Palánkját "Raitzenstadt"-nak nevezték.48 
 
A XVIII. század els� felében a szegedi szerbek nagy igyekezettel megvalósították saját egyházi és városi jogaikat, 
amelyeket a magyarok és németek alkotta Magisztrátus elvitatott. Szegeden a magyar, szerb és német iparoscéhek 
külön m�ködtek; a szerbek közül a paplankészít� és sz�rszabó céh volt a legismertebb - amely zászlaját ma is �rzik 
a szerb templomban.  
 
A XIX. század folyamán a Palánk lassan elvesztette szerb jellegét. Legjobban err�l a statisztikai adatok árulkodnak: 
1769-ben 181 szerb családban 1417 f� élt, a XX. század elején, 1905-ben már csak 526 szerb lakosa volt a városnak. 
 
A szerbek szempontjából is jelent�s kulturális vívmány volt Grünn Orbán könyvnyomtató tevékenységének 
megkezdése 1801 végén. � adta ki többek közt Dugonics András szólásgy�jteményének terjedelmes két kötetét, 
ezen kívül közigazgatási nyomtatványokat, kalendáriumokat, imádságoskönyveket, vásári ponyvairatokat. Cirill 
bet�s szerb könyvek is kerültek ki nyomdájából, melyet halála után nevelt fia Grünn János vezetett tovább.  
 
A XIX. század elejére Szeged város népességének 1,14%-a volt görögkeleti. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
Az 1687-t�l leteleped�k már a század végén felállították egyházközösségüket.  
 
Fels�városon állt egy szerb templom, mely Mihály és Gábriel arkangyaloknak volt felszentelve. Nagy 
valószín�séggel a török id�k alatt vagy közvetlen a felszabadulás után építették, a hagyományok folytatásaként az 
els� templom helyén /lásd el�bb, 1557-ben/. E templomból ránk maradt egy 1727-es egyházi adatkönyv és az 
anyakönyvek egészen 1744-ig. A XIX. század közepéig ismerjük a plébánosok neveit is; ezután a Szent Miklós 
templom patrónusai vették át a plébánosi teend�ket. 1813-as fels�városi t�zvészben 80 ház és a sópajták 
elpusztultak, a szerb templom is jelent�sen károsodott. Az 1879-es nagy szegedi árvíz alkalmával pedig nagyon 
megrongálódott és nemsokára le is bontották. 
 

                                                                                                                                                             
Temesvárra helyezte át. Ezt a rendelkezést a püspök csak 1749-ben teljesítette. Szeged ekkor a püspökség tiltakozása ellenére az 
esztergomi egyházmegyéhez tartozott. A város csak IX. Pius pápa engedélyével került vissza a Csanádi egyházmegyéhez. 
47 E népcsoportok közt sok bunyevác volt. Szegedi vonatkozásban itt meg kell említenünk, hogy a tüzes magyar Dugonics és a 
polihisztor Vedres egyaránt bunyevác (dalmata) származású volt. E katolikus délszláv néptörzs sok kiváló fiával jelent�sen járult 
hozzá Szeged XVIII. századi életéhez. 
48 DAVIDOV, Dinko 1990. p.348. 
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Az ortodox 1715-ben a vár küls� er�sítése során lebontották els� templomukat és 1732-ben a Demeter templom 
t�szomszédságában építették fel az újat. 
  
A kisebb méret� "ideiglenes" templomot emelték. 1762-ben kísérletet tettek a torony felépítésére. Még most is �rzik 
Szeged város Szenátusának levelét a magyar kormányhoz, amelyben az építés letiltásáról van szó. A pozsonyi érsek 
is minden áron meg akarta hiúsítani egy nagy barokk torony építését. A magyar vallásügyi helytartótanács elfogadta 
a nagy befolyással rendelkez� egyházi személyiség érveit, de döntésében már mérsékeltebb volt: Mária Terézia 
jóváhagyásának megérkezéséig megtiltotta az építkezést, ugyanakkor elrendelte, hogy küldjék be a torony terveit. A 
szegedi egyházközség meg is terveztette a torony alaprajzát és nyugati homlozatát. /A terveket az archívumban 
meg�rizték./ Itt az adminisztratív folyamatok elakadtak – feltételezhet�leg nem kapták meg a legfels�bb jóváhagyást 
vagy az egyházközség elállt szándékától. Néhány évvel kés�bb azonban a szegedi szerbek már elkezdték gy�jteni az 
anyagot az építkezéshez - azonban nem a tervezett toronyról volt szó, hanem egy új, nagyobb templomról. A régi 
templom már nem volt megfelel� a nagyobb számú hív�k igényeinek, valamint a város társadalmi élete felé is egy 
reprezentatívabb épület iránti szükséglet lépett fel a gazdag szerb keresked�k és iparosok részér�l. Nincsnek írásos 
adataink, hogy miként kaptak engedélyt erre. 1775-ben Radivojevity Arzén - Újvidék, Szeged és Eger püspöke - 
f�papi áldását adta az új templom építésére. Nem sokkal kés�bb az egyházközség megkapta az engedélyt téglák 
égetésére ebb�l a célból, ami azt jelzi, hogy megkapták a hivtalos engedélyeket már az új szegedi szerb templom 
építésére. 
 
Az alapokat 1778. július 11-én szentelték fel. Az építési munkák igen gyorsan folytak Jovan Dobics tervei alapján: a 
hatalmas templomtest 1778-80. közt épült fel, a torony 1781-ben készült el. A bels� munkálatok azonban 1805-ig 
elhúzódtak. A XVIII-XIX. század folyamán a Szent Miklós templom igen sok ajándékot kapott (helyi szerbek 
felajánlásai, oroszországi egyházi könyvek nagy száma). 
 
1820-ban villámcsapást szenvedett az épület. 1835-ben restaurálták el�ször. Az 1879-es nagy árvízben jelent�sen 
megsérült a templom, így 1880-81. közt teljes arányú fejújítást kellett végezni rajta. 1913-ban további állagmegóvó 
munkálatokat végeztek rajta. Az 1960. évi „állagmegóvás” során viszont megfosztották a kis kereszthajószer� 
b�vítéssel rendelkez�, egyhajós templomot többek között a toronyéval rokon, gazdag ablakkeretezéseit�l. 
 
A szegedi Szent Miklós templom kés�barokk stílusban épült. A magas hajótesthez a tipizált formáktól eltér� torony 
illeszkedik. A szentélyrész a nyolcszög öt oldalával formált poligon. Az egyszer� északi és déli homlokzaton 
hangsúlyosan ülnek ki négyszögletes tömegükkel az énekkari részek. Nyugaton a templomot karakteres, barokk 
vonalvezetés� konkáv homlokzati felület zárja. A bels� kialakításban követi a barokk formálást, de már érezhet�ek a 
klasszicista elemek is. Ez a fajta stíluskeveredés, amelyben igen sok ekkori Al-Duna menti templom épült, 
leginkább a nyugati homlokzaton figyelhet� meg. Mint már említettük, igen er�teljes öblösödése van a 
homlokzatnak a bejárati tengely felé, ami így már nem csak architektónikus lezárásként m�ködik, hanem 
pszichológiai hatása is van: egyfajta el�teret formál.  
 
A templom sorsát majdnem megpecsételte egy nagylépték� építkezés. A Nagy Víz után tett fogadalomból 1913-ban 
megkezdett, de a háború miatt félbehagyott dóm építését 1923-ban folytatták, s mind az egyetem, mind a püspökség 
igényeinek eleget téve az építkezést kiterjesztették a székesegyház környékére.49 A Rerrich Béla tervei alapján 
felépült, Dóm teret körülvev� épületsor szerencsére nem záródik be északon, így az Akadémia klasszicista épülete 
és a szerb templom is megmaradhatott. 
 
Az ikonosztáz alsó részét Jovan Popovity, szerb barokk fest�m�vész készítette. Az 1761. június 7-én kelt 
megegyezés alapján � festette a három szentélyajtó és a f�sor ikonjait, valamint az ünnepi ikonokat. Az ikonosztáz 
ebben az összeállításban az els� Szent Miklós templomot díszítette. Az új templom felépítése után az ikonosztázt 
újra felállították - az egyházközség egy mai adatok alapján ismeretlen fest�t bízott meg a kiegészítéssel, aki a 
magasan elhelyezked� diadalívig felfutó rokokó kompozíciót alkotta. 1881-ben teljesen újrafestették az ikonosztázt. 
Ekkor készítette Hodin J. a szolea boltozatán A Föld teremtése cím� festményt.50 
 
 
Dokumentumok:  alaprajz 
   ikonosztáz rajza 
   fotók 
 

                                                 
49 A Dóm tér kiépítési tervének f� támogatója Klebersberg Kunó, Szeged országgy�lési képvisel�je és díszpolgára, az egyetem 
díszdoktora volt. 
50 DAVIDOV, Dinko 1990. pp.348-351. 
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F.1.34. SZEGED-SZ�REG 
 
 
Esperesség: Szeged 
Els� templom: XVIII. század els� fele 
Mai templom: 1769 
Egyházi ünnep: Istenszül� születése /Kisboldogasszony/, szeptember 21. (szeptember 8.) 
M�emléki besorolása: MJ 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Sz�reg régi település a Tisza-Maros szögben, délkeletre Szegedt�l .Sz�reg és térsége régen lakott terület. A sz�regi 
homokbányában föltárt sírok griffes-indás övveretei a kés� avar kor örökségét jelentik. A Tisza és a Maros 
találkozása mindig is fontos átkel�hely, kereskedelmi állomás volt. Sz�reg els�dleges gazdasági jelent�ségét már a 
XI. századtól kezdve a Maros közelsége és a folyón szállított só adta. 
 
1239-ben tesznek róla el�ször említést, amikor Csanád vármegyéhez soroltatik. A tatárjárás visszavetette a község 
fejl�dését, de a XV. században már ismét virágzó település volt. A török szintén lerombolta. A török uralom alatt a 
Csanádi szandzsákhoz jegyezték. A XVI. század közepén még vegyes, magyar-szerb lakosságú falu, de a XVII. 
század közepére elnéptelenedik. Az újratelepítésig puszta volt. 
 
Az elnéptelenedett falu is beletartozott a közvetlen kamarai irányítású határ�rvidékhez, melynek pusztáit Bécs bérbe 
bocsájtotta - a szerb határ�rcsapatok kapitánya vette ki Deszkkel és Szentivánnal együtt. A Kamara 1735-ben 
megszüntette a bérbeadást. Az újratelepedés els� nyomai ekkortól figyelhet�k meg. A XVIII. század els� felében 
sokan estek áldozatul a pestisjárványnak, de 1746-ban már elnyeri a községi rangot. A XVIII. század második 
felében Szeged gazdasági élete föllendültével 1781-ben negyed századra kibérelte a kincstártól a sz�regi uradalmat, 
s lejártakor még ugyanennyire meghosszabbította bérletét. 
 
A XIX. század folyamán magyarok költöznek be a faluba nagy számban. Az 1848/49-es szabadságharc idején 
fontos csata színtere volt. Gazdasági, társadalmi, települési fejl�dés a dualizmus korától indult meg Sz�regen. A 
Szeged-Makó-Arad f�útvonalon fekv� község fontos vasúti csomópont volt. 
 
1918. november 19-én a királyi szerb csapatok megszállták Sz�reget. 
 
A két világháború között a hagyományos mez�gazdasági termelést folytató település híres rózsa és 
gyümölcstermeszt� hely lett. Ez ma is egyik jellemz� funkciója. 
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A török hódoltság alóli felszabadulás után lassan újranépesedett a falu. A már a török id�kben felbukkanó szerbek a 
fölszabadító németek segédcsapataként 1687-t�l telepedtek be nagyobb számban a városba. A keresked�ként és 
iparosként a polgári életb�l hasznukat kivev� katonák jó ideig következetesen kivonták magukat a kötelességek alól. 
1753-ban mint szerb falut említi az összeírás. 1778-ban 70 ház állt a településen - a lakosok leginkább földm�vel�k 
és napszámosok voltak.  
 
A XIX. század folyamán a szerbek részaránya folyamatosan csökkent. 1910-ben 1511 szerb és 1972 magyar lakosa 
volt a falunak. A szerb temet�ben 1826-tól vannak síremlékek. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
Az els� imahely valószín�leg már a török id�kben állt, amikor a közeli Szeged szerb görögkeleti f�pap székhelye 
volt. Megbízható adatokból kiindulva a XVIII. század els� felére tehetjük a gerendavázas Szent Gergelynek szentelt 
templom építését: a jelenlegi helyén e els� templomot 1725-ben építették; még ennek számára készítette el Jovan 
Popovics szobrász és Hodik fest� 1761-ben az országosan kiemelked� m�vészi érték�, gazdag aranyozású rokokó 
ikonosztázt. A templom az aradi püspokséghez tartozott.  
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A második templomot 1769-ben építették téglából, Jovan Dobics tervei alapján.. 1785-ben szentelte fel 
Boldogasszony születésére a temesvári püspök, Kirilovity Szofronije. Az anyakönyvi iratokat 1779-t�l vezetik.51  
 
Az 1820-ban villámcsapást szenvedett épületet – 1835-ben restaurálták el�ször. Az 1848-49-es szabadságharc idején 
a t�zvészben szinte az egész falu leégett52, a templom is kigyulladt: az ikonosztázis a t�z martalékává vált. 1855-
ben állították helyre a templomot, teljes kör� felújítást 1882-ben és 1913-ban végeztek. Az 1960. évi 
„állagmegóvás” során viszont megfosztották a kis kereszthajószer� b�vítéssel rendelkez�, egyhajós templomot 
többek között a toronyéval rokon, gazdag ablakkeretezéseit�l. Az egyetlen torony a f�homlokzat tengelyében, az 
el�csarnok fölött áll. Az alapvet�en már a klasszicizmus felé egyszer�söd� hajótesten mindössze a f�homlokzaton 
tapasztalhatjuk a barokk ívelt térhatását a f�bejáratot keretez�, tympanonnal koronázott mez�ben. 
 
A templom méretét tekintve a nagyobb falusi templomokhoz tartozik. Poligonális apsziszárás, az énekkari részek 
hangsúlyosabban kiülnek. Visszafogott, eklektikus formakezelés� a nyugati homlokzat.  
 
A mai ikonosztázis Gigity Szlávko munkája 1912-b�l. Két ünnepi ikont, Jézus megkeresztelése és Jézus születése 
témájút Pomorisác Vászó készítette.53 
 
A templomhajó és az oltár falain elhelyezett ikonok a korábbi ikonosztázisból valók, melyeket 1881-ben festett a 
kevésbé ismert Sepedzsán Vászó. E sorozatból meg�riztek három ikont az alapsorból (Jézus Krisztus, Szent Miklós, 
Szent János), hat ünnepi ikont (Krisztus születése, Keresztelés, Feltámadás, Mennybemenetel, a Szent lélek 
alászállása, Krisztus színeváltozása). A templomban található még a Boldogasszony megkoronázása ikon, mely az 
ünnepi ikonok sorában középen található. 
 
 
Dokumentumok:  alaprajz (felmérési) 
   2 metszet (felmérési) 
   4 homlokzat (felmérési) 
   ikonosztáz rajza 
   fotók 
 
 

                                                 
51 részletesen: OLTVAI Ferenc: A Csanád vármegyei szerb optánsok ügyei (1922-1930.)  in: ZOMBORI István 1991. pp.164-
169. 
52 A helytörténetet lásd részletesen: HEGYI András (szerk.) 1977. 
53 DAVIDOV, Dinko 1990. p.372. 
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F.1.35. SZENTENDRE 
 
 
Esperesség: Buda 
Templomok adatai: az egyes emlékeknél részletezve 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
A Pilis lankává alacsonyodó párhuzamos domborulatai, a Duna partjára mer�legesen futnak le (Pismány-, Szamár-
hegy, Templom-domb, Római romkert), ezáltal a térség csak egy keskeny sávban, a Duna partja mentén járható át, 
észak-déli irányban. Ez az átlagosnál is kedvez�bb adottság Szentendrét, és közvetlen környékét , az egész térség 
legszerencsésebb helyévé teszi település-földrajzilag. Ez a frekventált helyzet nemcsak a közlekedésben, hanem a 
kereskedelemben is olyan jogokat és el�nyöket jelentett számára, amelyek birtokában oppidummá, majd rendezett 
jogú várossá válhatott. 
 
A letelepedésre való alkalmasságot mi sem bizonyítja jobban, hogy a hegykoszorú által övezett Duna-menti 
medence lejt�in már 15000 évvel ezel�tt, az utolsó eljegesedés utáni korból találtak, ember jelenlétét bizonyító 
leleteket. Szentendrén, az újk�kor óta megtalált és feltárt leletek mennyisége olyan tetemes, hogy a település minden 
korban biztosan központi szerepet játszott környezetében.  
 
A rómaiak az i.e. I. század utolsó évtizedeiben szállták meg véglegesen e vidéket. Traianus idején lett a térség 
Pannonia Inferior néven katonai fennhatóságú tartomány, amelynek központja a közeli Aquincum volt. A Brigetio 
(Sz�ny) felé vezet� úton els� jelent�s állomás Szentendre térsége volt. Ezt bizonyítják a katonai objektumok 
(fényjelzésnyi távolságra kiépített �rtornyok), és a komoly védelmi szerepet ellátó katonai tábor, valamint a polgári 
településmagot jelent� római villák sora. A védelmi rendszert jelent� római vár Ulcisia Castra néven maradt fenn 
(Farkasvár). 
 
A rómaiak helyét a hunok foglalták el, majd Attila halála után a gepidák, keleti germán népek és a longobárdok, 
végül az avarok vonultak át, vagy szállták meg rövidebb-hosszabb ideig a térséget, egészen a honfoglalásig. 
 
Szentendre, mint magyar egyházas falu I. István királyunk óta létezik, a veszprémi püspökségnek adományozott 
egyházi birtok részeként. Létér�l az els� írásos emlék azonban csak 1146-ból maradt fenn, II. Géza egyik 
oklevelében (In curia episcopali S. Andreas secus Danubium). 1241-ben a tatárok felégetik ugyan, de a század 
második felében már újra benépesül. 1318-ban Károly Róbert elcserélte egy Zala megyei birtokért, és a visegrádi 
vár területéhez csatolta. Amikor a királyi udvar és az egyházi központ Esztergomból Budára költözött, Szentendre 
vámmentességet kapott, a Buda és Visegrád közti frekventált fekvése alapján. Ennek köszönhet�, hogy a török 
megjelenéséig, 1540-ig, virulens település tudott maradni.  
 
1541-ben került török kézre, mint a budai beglerbég (a Porta helytartója) közvetlen birtoka. A kevés megmaradt, 
munkára alkalmas ember miatt azonban, a térség jobbára csak jogilag volt török érdekeltség�. A kapcsolat a Magyar 
Királysággal a hódoltsági id�szakban is fennmaradt. Ennek egyik bizonysága, hogy 1567-ben Szentendrét, 
Visegráddal együtt, oppidummá (mez�várossá) nyilvánították. A közeli komáromi várkapitányság így foglalhatta 
vissza átmenetileg ténylegesen is a várost 1595-1605 között, (tíz évre) a törökt�l. Ebben, a kett�s adózás 
korszakában történt meg az is, hogy 1659-ben I. Lipót eladta a mez�várost Zichy István gy�ri várkapitánynak. 
 
Ett�l kezdve, a kett�s fennhatóság és a kétfelé adózás el�l, egyre több család költözött el a további évek során, így a 
lélekszám, Buda visszafoglalásának idejére a minimumra csökkent, és Szentendre ekkor 9 évre elnéptelenedett.  
 
1684-ben Musztafa pasa Kalászon át érkezett a szentendrei csata színhelyére, ahol már a császári csapatok 
tanyáztak, mindent felélve-feldúlva. A török feletti gy�zelmük után tovább nyomultak Buda felé, így Szentendre és 
környezete teljesen elnéptelenedett. 
 
A nagyon lassú ütemben történ� visszatelepülést érezhet�en meggyorsította I. Lipót rendelkezése, amely lehet�vé 
tette, hogy a török el�l menekül� szerb családok letelepedhessenek a Duna mentén fekv�, kipusztított falvakba, így 
Szentendrére is. Oly mérték� volt itt a beáramlás, hogy nem volt szükség a f�város környéki egyéb településeknél 
tapasztalt német-sváb családok betelepítésére, ezáltal Szentendre hosszabb id�n át, jellegzetes, szerb településsé 
alakult.  
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Egy 1696-os összeírás adataira támaszkodva Szentendre lakossága ekkortájt  8.000 lelket tesz ki. A település 
kiterjedését a lélekszám mellett az épületek száma határozza meg. A telkes jobbágyok és a házas zsellérek 
lakóépületeinek száma megközelíti az ezret. Ez ebben a korban komoly településnek min�sül, különösen akkor, ha a 
nagyrészt már a XVII. század végén épült templomokat is hozzászámítjuk. A település kiterjedése tehát már ekkor 
megközelítette a mait, hiszen a XVIII. század folyamán kialakult, máig majdnem változatlan településhatárokat egy 
közben igen er�sen megfogyatkozott lélekszámú közösség alakította ki. 
 
Az építkezések f� anyaga a betelepülés után a fa volt - egyrészt azért, mert a körrnyéket kiterjedt erd�ségek  
borították; másrészt pedig ekkor még csak ideiglenes lakhelynek szánták a házakat. Id�vel a viszonyok 
megváltoztak, s a XVIII. század második harmadában a fából épült templomok helyére felépítették a máig is álló 
k�teplomaikat. Az els� k�épületek a XVIII. század elejér�l valók. Megjelenésük a polgárok és ezzel együtt a város 
gazdagodásának kétségtelen bizonyítéka. 
 
Szentendre polgárai anyagi gyarapodásukat a kereskedelemnek és az iparnak köszönhették. A dunai hajóút, valamint 
a Szentendrei-sziget és azon túl a Duna bal partjára vezet� átkelési lehet�ség önként kínálkozott a jó keresked�i 
érzékkel bíró szerbeknek és görögöknek. A nevét büszkén hirdet� Szerb Privilégiális Keresked� Társaság már 
1698-ban királyi szabadalmat kapott. Majd sorban alakultak meg a különböz� iparos céhek: 1698-ban a tobakosoké 
(tímároké), 1700-ban a sz�csöké, 1708-ban a szabóké, stb. 
 
A város anyagi helyzetét nagymértékben befolyásolta h�béri viszonyainak alakulása. A szerb bevándorlás idején 
Szentendre a Zichy-család birtoka volt. Egy 1700. január 1-én kelt szerz�dés szerint gr. Zichy István a várost és 
határát bérbeadta a lakosságnak. A birtokkal kapcsolatban a Zichy-család hosszas pereskedéskbe bonyolódott el�bb 
a pilisi apátsággal, majd a Kincstárral - mígnem 1767-ben pert veszítve az uradalom a Korona javaihoz csatoltatott. 
1773-ban Mária Terézia örökszerz�dést kötött a várossal: az uradalmat évi 6.000 forintért minden tartozékával 
együtt bérbeadta. Az igen kedvez� feltételekkel kötött szerz�dések és a területi növekedés (1766-ban a város 
bekebelezte Izbéget) a város anyagi gyarapodását igen jótékonyan befolyásolták.Ekkor indult meg az a népesedési 
folyamat és felível� gazdasági tevékenység, amely alapján a település els� nagy fényes korszakát élte meg. 
 
A XVIII. századi fellendülést dönt� mértékben segítette el� az 1710-20 közötti sz�l�telepítés, és vonzataként a 
rövidesen beinduló és felvirágzó borforgalmazás – így a század közepét�l a körzet legjelent�sebb, leggazdagabb 
településévé válhatott. Eredményeként felduzzadt a céhes ipar, és a borkereskedelemmel kapcsolatos minden ágazat 
(vendéglátást és a hajózást is beleértve). A város kialakulása, lakosságának a végleges megtelepedése erre az 
id�szakra esik. Ekkor alakultak ki a jellegzetes város- és utcaképek. 
 
A XVIII. század folyamán lélekszámban fokozatosan gyarapodó város lakosságának lélekszámát a századforduló 
táján újabb betelepülés - német és szlovák - növelte.  
 
A felível� id�szakot az 1799., 1809., 1837-38 évi árvíz és az 1800 évi t�zvész törte derékba. Az 1830. és 1831. 
esztend� nagy járványai azonban nagy pusztítást végeztek: a lakosságnak közel az egyharmada a betegségek 
áldozata lett. Így 1848-ig egyre több lett az elköltöz� családok száma, és a város lakossága lassan fogyni kezdett. Ez 
a folyamat a kiegyezés utáni években állt le, amikor bizonyos szint� ipari fejl�dés kezdett kibontakozni (étolaj-, 
papír-, tégla-, cserép-,  kéziszerszámgyártás, szöv�ipar). Ez a stabilizáció is hozzájárult ahhoz, hogy Szentendre 
1872-ben önálló jogú, rendezett tanácsú várossá válhatott. 
 
Miközben az 1887-ben meginduló helyiérdek� g�zvasúttal felélénkült a f�város felé irányuló személyforgalom és 
kereskedelem, az 1880-as évek els� felében dúló filoxéra-járvány a sz�l�kultúra hanyatlását indította el. 
 
Nagy mérv� beáramlás indult meg a két világháború közötti id�szakban (els�sorban a f�városból) – ez a folyamat 
Szentendre népesedési ütemének második jelent�s fellendülését eredményezte. Tet�pontját a gazdasági válság körüli 
id�ben érte el, amikor szinte inváziószer�en települtek ki a kispénz� nyugdíjas családok. 
 
A II. világháború utáni évtizedek 25 éve során, 1985-ig figyelhet� meg a harmadik nagy népesedési hullám 
Szentendrén. 
 
A történeti hangulatában és összhatásában XVIII. századi városkép szempontjából el�nyösnek mondható az a 
visszaesés, amely a XIX. század elején a város addig er�sen felfelé ívelt fejl�désében bekövetkezett. Így egy kor 
építészetének teljes h�ség� metszetét kaphatjuk, mely íly városlépték� egységben csak itt maradt fenn egészében.54 

                                                 
54 Szentendre története az alábbi munkák felhasználásával készült - HORLER Miklós 1960. és VOIT Pál 1968. 
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SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
Szentendrének két virágkora volt: egyiket a rómaiak teremtették meg, a másikat az oszmán-török el�l ide menekül�, 
itt új hazát alapító délszlávok és görögök. A betelepül� délszlávok els�sorban Szerbiából, Dalmáciából, Boszniából 
és Hercegovinából jöttek Magyarországra. 
 
A középkor utolsó szakaszában kezd�dtek Szentendre kapcsolatai a délszlávokkal, akik az 1389. évi szerencsétlen 
kimenetel� rigómezei csata után egyre nagyobb csoportokban húzódtak föl délr�l, s kerestek oltalmat 
Magyarországon. A hagyomány szerint ezekb�l a szerbekb�l több család Szentendrére is eljutott. Mikor 
Luxemburgi Zsigmond (1387-1437) magyar király és német-római császár Nándorfehérvár várát Brankovics 
György (1427-1456) szerb despotával többek között Szentendréért is elcserélte, és 1428-ban a Délvidéken elesett 
Branicsevo és Galambóc vára, újabb szerb hullám indult el Magyarország felé. A török hódoltság alatt, majd az  ide-
oda vonuló harcok következtében azonban Szentendre is teljesen elnéptelenedett. 
 
Szentendre történetében az 1690. esztend� dönt� változást hozott. 
 
A menekül� szerb áradat összetartója, irányítója Csernojevity Arzén ipaki patriarcha volt, aki jelent�s számú 
követ�jével Szentendrén telepedett le. 1690. augusztus 21-én kelt kiváltságlevelüket 1706-ban, majd végleges 
érvénnyel 1713-ban er�sítették meg. A számos kiváltsággal támogatott, nagyszámú új lakosság egyértelm�en 
meghatározta a település fejl�dését. A betelepült szerbek f�ként a sz�l�termesztést és a kertgazdálkodást 
fejlesztették ki 
 
A letelepedésnél els�dleges szempontként az óhazabeli együvétartozás érvényesült; ezért a tömörölés mahalák 
szerint történt, amelyek mind külön templomot építettek maguknak. 
 
A hosszú évekig elhúzódó török elleni háború a karlovaci béke (1699) megkötéséig még ittmaradásra kényszerítette 
�ket. Ekkor azonban nagy számban vándoroltak vissza a Délvidékre, magukkal vitték Lázár cár 1690-ben 
Szentendrére hozott ereklyéit is.55 
 
A század további éveiben más események is hozzájárultak a népesség számának apadásához. Így a XVII. század 
vége óta itt székel� görögkeleti szerb érsekség elköltözése, amely a város egyházi téren játszott szerepének 
csökkenését eredményezte és a város jelent�ségének halványodása révén a lélekszámra is visszahatott. 
 
Pest és Buda nagyarányú fejl�dése, az ott kialakuló kereskedelmi és ipari központ fokozatosan elnyomta a környez� 
vetélytársakat, így a hajdan híres keresked�várost szerb iparosait is. Az 1880-as évek els� felében dúló filoxéra-
járvány pedig a sz�l�kultúra hanyatlásához is vezetett – ebb�l ered�en is felgyorsult a szerb gazdálkodó és 
borkeresked� családok elköltözésének üteme. 
 
A budai püspökség 1896. évi sematizmusában már csak 156 szerb házat számláltak össze 617 lakossal. A helyi 
egyházközség vezet�je a Szentendre életében jelent�s szerepet vállaló Dumtsa Jen� volt. A felekezeti iskolában a 
tanító 62 gyermeket oktatott. 
 

                                                 
55 A rigómezei csatában török fogságba került és ott lefejezett cárjuk tetemeit ugyanis a szerbek ereklyeként tisztelték és 
menekülésükkor oda vitték, ahová a legnagyobb számban vándoroltak: Szentendrére. A mai hajóállomás közelében  „ fából 
templomot is építettünk a dunai hegyhez közel és itt helyeztük el Lázár cár ereklyéit. ” Az elpusztult templom helyét kés�bb 
emlékkereszttel jelölték meg. 
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F.1.35.A. BLAGOVESTENSKA-TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
 
Egyházi joghatóság: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperesség: Buda 
Els� templom: XVII. sz. vége 
Mai templom: 1752 
Ikonosztázis: 1802-1804 
Egyházi ünnep: Örömhírvétel /Gyümölcsoltó Boldogasszony/, ápr. 7. ( márc. 25. ) 
M�emléki besorolás: M 
 
 
A templom története megegyezik a többi szentendrei pravoszláv temploméval: a XVII. század utolsó éveiben emelt 
fatemplomot a XVIII. század közepén váltotta fel a ma is álló. "Az alapk�ben elhelyezett ószláv nyelv� okirat 
szerint a k�templom 1752. június 3-án megáldatott és beszenteltetett." 56 A templomot a körülötte elterül� 
városnegyed görög keresked�i építették, és ezért ma is Görög-templomnak nevezik sokan. Az épület részletformái 
alapján feltehet�, hogy Mayerhoffer András, a pesti barokk építészet legnevesebb mestere tervezte, vagy 
közrem�ködött építésében. 
 
A város központjának képében hangsúlyosan jelentkez� f�homlokzat az egytornyos barokk templomok szokásos 
rendszerét követi. Az oldalhomlokzatról átfutó egytagú f�párkány alatt három mez�re tagolódik,a hangsúlyos 
középmez�t dór lizénák szegélyezik, s közöttük összefügg� vertikális motívummá kapcsolódik a f�kapu és a felette 
lev� kórusablak nyílása. A lendületes plasztikájú kapuzatot kétoldalt kifelé forduló lizénák fogják közre; záradéka 
felett, a középen el�reível� szemöldökpárkányon rokokó kartussal díszítve. A kapuzat párkánya hasonlóan el�re 
ível� fonadékmellvédes k�erkélyt tart, melyre a magas kórusablak nyílik, záradéka felett vak ökörszem ablakkal, 
míg e felett íves szemöldökpárkány zárja le a középmez� kompozícióját. A két oldalsó mez� alárendelt 
felületkezelése még jobban kiemeli a középrész gazdagságát. A f�párkány felett két emeletsorral kiemelked� tornyot 
oromfal fogja közre, amely vázákkal díszített volutákban végz�dik. A torony fels� emeletét ión saroklizénák 
szegélyezik, s a félköríves toronyablakok el�tt el�reível� fonadékmellvédes k�erkélyek vannak. Az óranyílásos 
f�párkány felett kis párnatagos gúlasisak fedi a tornyot. Az oldalhomlokzatot páros lizénák tagolják négy mez�re, 
mind a négy mez�ben egy kosáríves záradékú és egy ökörszem ablakkal. Az oldalhomlokzat földszintjén er�sen 
tagozott füles k�keretes oldalkapu nyílik, rozettával díszített zárók�vel. A kapu szárnyai - éppúgy mint a f�kapué is 
- díszesen faragott barokk asztalosmunkák. A kapu felett stukkókeretbe foglalva Szt. Konstantint és Szt. Ilonát 
ábrázoló freskó található. 
 
Egyhajós bels�tere páros falpillérekkel és hevederekkel három mez�re osztott fiókos dongaboltozatos tér,melyhez 
nyugat felé a földszinti el�csarnok és a felette lev� karzat csatlakozik. Az oldalfalakat tagoló pillérek rendkívül 
gazdag és változatosan alakított, ornamentálisan feloldott fejezetekben végz�dnek, míg a boltmez�k és a boltfiókok 
felületét stukkókeretbe foglalt freskók díszítik. Az el�csarnok és a karzat vaskos pilléreken nyugvó három-három 
sz�k árkádívvel nyílik a hajóba, a kórus mellvédjét medaillonos stukkó díszíti. A szentély egyenes záradékú, 
letompított sarkokkal. 
 
Ikonosztázion: A szentélyt festett és aranyozott rokokó képfal zárja le, korinthuszi oszlopokkal tagolva, baldachinos 
középrésszel, áttört díszítés� ajtókkal, kagylós keretezés� ikonokkal.57 Az ismeretlen, ügyeskez� képfalépít�-mester 
"ahhoz az orosz-ukrán fafaragó stílushoz köt�dött,  melyhez a szentendrei Püspöki-székesegyház, a szegedi és a 
ráckevei templomok ikonosztázionjainak faragói." 58 Az ikonfest� Mihajlo Zsivkovics, budai születés� mester 
tanulmányokat folytatott a bécsi M�vészeti Akadémián. 1802-1804 között megfestett ikonjai kés�barokk-rokokó 
stílusú nyugatias minkák.59 
 
 
Dokumentumok:  alaprajz 
   nyugati homlokzat 
   ikonosztáz rajza 

                                                 
56 VOIT Pál 1968. p.10. 
57 HORLER Miklós 1960. pp.142-146. 
58 NAGY Márta 1994 II. p.153. 
59 DAVIDOV, Dinko 1990. pp.362-365. 
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F.1.35.B. POZSAREVACSKA-TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
 
Egyházi joghatóság: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperesség: Buda 
Els� templom: 1690 
Mai templom: 1763 
Ikonosztázis: 1742 
Egyházi ünnep: Szent Mihály arkangyal, november 21. ( november 8.) 
M�emléki besorolás: M 
 
 
1896-ban filiális templom, a budai protopresbiterátus része. A keresztel� könyvet 1725-t�l, a temetkezésit és 
házasságit 1752-t�l vezették. 
  
A Bükkös-patak jobb partján, az egykori római tábor szomszédságában álló templomot a Pozsarevacról menekül� 
szerbek alapították 1690-ben, amikor e helyen fából felépítették els� templomukat. A mai templom építése 1759-ben 
kezd�dött s 1763-ban szentelték fel. Tornyát 1794-ben fejezték be - erre utal a nyugati homlokzaton elhelyezett 
tábla. 1809-ben az árvíz megrongálta - nagyobb arányú helyreállítást 1814-15-ben végeztek rajta. Az 1838-as árvíz 
újabb nagy károkat okozott - ennek állít emléket az apszison elhelyezett faragott k�tábla.60 
 
A templom egyhajós, nyugati középtornyos építmény. Egytornyos f�homlokzatából a torony rizalit-szer�en kiugrik. 
A rizalitot kétoldalt keskeny, faltükrökkel tagolt mez�k fogják közre. Az oldalhomlokzatok f�párkánya a nyugati 
homlokzton is végigfut, cseréppel lefedve. Felette két emeletsorral emelkedik ki a torony, homorúan ível� 
oromfalakkal közrefogva, melynek volutás végz�désein füzérdíszes k�vázák állnak. A torony alsó emeleteit 
egyszer� falsávok, a fels� emeletet füzéres fejezet� lizénák szegélyezik; óranyílásos f�párkánya felett egyszer� 
gúlasisak fedi. Kapuja és emeleti ablakai lapos kosáríves záradékúak, a fels� emelet ablakait a záradék felett füzérek 
díszítik. F�kapuja értékes XVIII. századi munka, gazdag vasalással. 
 
Oldalhomlokzatát páros támpillérek tagolják, közöttük félköríves, füles keretezés� ablakok nyílnak copf 
köténydísszel.61 Középen nyíló oldalkapuja kosáríves keretezés�, copf szárnyakkal, rokokó vasalással. A kosáríves 
záródású szentély középs� ablaka alatt egy, és mellette két-két rajzosabb ívzáródású vakablak található. 
 
Egyhajós bels�tere három csehboltozatos mez�b�l és az ehhez csatlakozó félgömbkupolás szentélyb�l áll. A 
boltmez�ket elválasztó páros hevederek háromtagú vállpárkányra futnak rá, amelyet páros ión lizénák tartanak. 
F�bejárata a torony el�teréb�l nyílik, melynek nyugat és dél felé van bejárata. - Egy igen apró részlet érdemel itt ki 
figyelmet: A toronyrész mind alaprajzilag, mind homlokzatilag elkülönül a templomhajótól. E megfigyelést 
alátámasztja a torony kés�bbi építési dátuma is. Funkcionálisan ez a momentum átértelmezi a terek használatát. Az 
1777-es hozzáépítéssel egy három oldalról megközelíthet� teret hoztak létre a torony alatt, mely így  el�csarnokként 
szolgált. A korábbi állapotban e szerepet az alaprajzban nyugati boltmez�ként lehatárolható sz�kebb térszakasz látta 
el, mely a b�vítés által átadta e funkcióját a torony alatti térnek, s vált a templomhajó nyugati feleként a n�k 
tartózkodási helyéül szolgáló térrésszé. 
 
Ikonosztázis: "Kevés faragvánnyal díszített, hat korinthoszi fejezetes oszloppal tagolt zárt fal, melyhez korábban 
még egy ikonsor tartozott. A szentélynyílást nem tölti be. Architektonikailag átmenet az alacsonyabb balkáni és a 
magasabb orosz-ukrán típusú szentélyrekeszt�k között. 1740 körül készült. A képfalépít� feltehet�en annak az Ipek 
környékér�l érkez� m�helynek volt a tagja, melyb�l kikerült a pécsi, az esztergomi ikonfal és a százhalombattai 
néhány eleme is. A m�hely minden bizonnyal Szentendrén m�ködött. Az ikonok festésekor Georgije Ranite és 
Nedeljko Popivity, temesvári mesterek, hagyományos kés�bizánci ikonográfiát és hangvételt követtek."62 
 
 
Dokumentumok:  alaprajz 
   3 homlokzat 
   ikonosztáz rajza 
   fotók 
                                                 
60 DAVIDOV, Dinko 1990. pp.359-361. 
61 HORLER Miklós 1960. pp.127-128. 
62 NAGY Márta 1994 II. p.155. 
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F.1.35.C. PREOBRAZSENSKA-TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
 
Egyházi joghatóság: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperesség: Buda 
Els� templom: 1690 körül 
Mai templom: 1746 
Ikonosztázis: 1740-es évek 2. fele 
Egyházi ünnep: Jézus színeváltozása, augusztus 19. ( augusztus 6.) 
M�emléki besorolás: M 
 
 
1896-ban paróchiális templom, saját pappal, a budai protopresbiterátus része. Az egyházi könyvek 1752-t�l állnak 
rendelkezésünkre. A paróchiát 1690-ben alapították. 
 
A város északi végén, kerítésfallal körülvett kert fái között emelkedik a boszniai szerb menekültek által alapított és 
az Úr színeváltozásának szentelt görögkeleti templom. A hagyomány szerint a letelepedés után, 1690 körül el�ször 
egyszer� fatemplomot állítottak a helyén, míg a mai templomot 1741-ben kezdték el építeni a jómódú szentendrei 
tímárok, a 'tabakosok' - s 1746-ban fejezték be. ( Err�l "a templom homlokzatán lev� egykorú, ószláv feliratos tábla 
tesz tanúságot: „Ezt a keleti katolikus pravoszláv templomot az Úr színeváltozásának szentelve 1741-ben kezdték 
építeni és 1746. év júliusában fejezték be: a pravoszláv keresztények munkájával és költségeivel Szentendre 
városában.” " 63 ) A tornyot - melyet XVI. Lajos stílusú díszek ékesítenek - 1777-78-ban emelték.64 A barokk 
templom 1800 körül nagyobb hekyreállításon ment keresztül, s ekkor kerültek homlokzatára copf ízlés� 
díszít�elemei. Ugyanekkor készülhetett a templomkert díszes copf kerítéskapuja is, melynek kovácsoltvas szárnyait 
a városi jegyz�könyvek szerint Olhauser József szentendrei lakatosmester készítette 1803 és 1806 között. 1852-ben 
a torony sisakját megújították és átalkításokat végeztek rajta, amelyeknek Goldinger János pesti építészt�l származó 
terveit a szentendrei múzeum �rzi. 
 
A keskeny, magas f�homlokzat a középtornyos barokk templomhomlokzatok típusát követi. Ereszmagasságban 
háromtagú f�párkány zárja le és dór pillérek tagolják három mez�re. A középs�, szélesebb mez� háromszög� 
timpanonnal zárul s felette emelkedik a torony két emeletsorra osztva. Az alacsonyabb alsó emeletet kétoldalt íves 
oromfal fogja közre, két szélén copf vázákkal. A torony fels� emeletét korinthoszi lizénák szegélyezik és 
háromtagú, óranyílásos f�párkány zárja le. Felette kett�s párnatagos, csúcsvégz�dés� sisak. A földszinten félköríves 
szabad nyílás vezet a torony alatti el�csarnokba, felette a homlokzat középtengelyében minden emeleten egy 
kosáríves ablak nyílik, záradékuk felett copf füzérdíszekkel. A harangtér zsalutáblás toronyablakainál 
fonadékmotívumos mellvéd húzódik. A f�homlokzat két oldalsó mez�jét vakablakok és copf táblázatok tagolják. Az 
oldalhomlokzatokon és a poligonális szentélyzáródáson végig támpillérek sorakoznak, közöttük minden mez�ben 
egy-egy kosáríves, sarokkonzolos barokk ablak nyílik. A déli oldalhomlokzat ékessége a szegmentíves záradékú 
bejárati kapu, füles k�kerettel, volutákkal tartott gazdagon tagozott szemöldökpárkánnyal. Kapuszárnyai copf 
ízlés�ek. A kapu felett és a keleti végfalon az ablak alatt sarokkonzolos, többszörösen tört ívvel záródó, 
k�keretezés� falfülkékben freskók találhatóak. 
 
A templomkert kerítésfalában a déli oldalon díszes copf kertkapu nyílik. Kosáríves nyílását két kifelé forduló 
korinthoszi oszlopon nyugvó, konzolos párkányzat veszi körül, a párkányzat felett volutákkal közrefogott aedikulás 
szentképfülkével koronázva (-az ikon mára elpusztult). A kapu vasrácsos szárnyai az 1800-as évek eljén készültek. 
(Feltehet�en Olhauser József szentendrei lakatosmester munkái.65) Az egész kapuzat a pesti szerb templom Szerb 
utcai kertkapujának mása, és valószín�leg annak hatására, néhány évvel kés�bb készülhetett.  
 
A templom belseje egyhajós, négy csehboltozatos mez�vel, melyhez a nyolcszög öt oldalával záródó, fiókboltozatos 
félgömbkupolával fedett oltártér csatlakozik. A boltmez�ket elválasztó kett�s hevederek gazdag lebeg�fejezeteken 
nyugvó vállpárkányokra futnak le.66 A nyugati oldalon a székesegyházhoz, illetve a Tyiprovacska-templomhoz 
hasonló megoldással nyitott el�csarnok csatlakozik a templomhajóhoz. 
 

                                                 
63 VOIT Pál 1968. p.28. 
64 DAVIDOV, Dinko 1990. p.361. 
65 VOIT Pál 1968. p.29. 
66 HORLER Miklós 1960. pp.180-186. 
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Ikonosztázion: A falból kilép�, kagylódíszes korinthuszi oszlopokkal és konzolos osztópárkányokkal tagolt díszes 
képfal a teljes szentélynyílást betölti. Az els� orosz-ukrán típus szerint épített magyarországi ötzónás ikonfal. 
Készítését az 1746 utáni évekre tehetjük. Az ikonokat is etájt festették. A név szerint ismeretlen m�vész a keleti 
ikonográfiát barokk komponensekkel vegyítette. E ikonok a Kijevi Fest�iskola stílusának els� megjelenései hazánk 
területén.67  
 
 
Dokumentumok:  alaprajz 
   keleti homlokzat 
   déli homlokzat 
   nyugati homlokzat 
   ikonosztáz rajza 
   fotók 
 
 

                                                 
67 NAGY Márta 1994 II. p.159. 
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F.1.35.D. SABORNA-TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
 
Egyházi joghatóság: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperesség: Buda 
Els� templom: 1690 
Mai templom: 1764 
Ikonosztázis: 1777-1781 
Egyházi ünnep: Istenszül� elhunyta /Nagyboldogasszony/, augusztus 28. ( augusztus 15. ) 
M�emléki besorolás: M 
 
 
1896-ban filiális templom, a budai protopresbiterátus része. Egyházi könyvek 1800-tól állnak rendelkezésünkre. 
  
Az els� szerb templomot a XVII. században építették, amelyet a század végén elhagytak. A nagy szerb vándorlást 
(1690) követ� években, amikor a  szerbek tömegesen költöztek be Szentendrére, a templomot felújították és 
újraszentelték. Ekkor lett kijelölve székesegyháznak. Mellette épült fel III. Csarnojevity Arzén patriárka szerény 
rezidenciája. Etájt ez volt az egyetlen k�b�l épült szerb temploma Szentendrének, mert e többit fából kezdték 
építeni. Benne �rizték a nagyobb biztonság végett a féltett ikonokat és más értékes kegytárgyakat, amelyeket a 
vándorlás alkalmával magukkal hoztak. Hogy jelent�ségteljessé tegyék a templomot küls�ben is, Dimitrijevity 
Vaszilij püspök rendeletére 1732-34-ben a nyugati homlokzatnál magas tornyot emeltek.68 ( "...új  adatot szolgáltat 
a torony oldalából a legutóbbi helyreállítás alkalmával el�került feliratos tábla, amely szerint a  'k�torony' 1732-34-
ben épült. Hogy ez mennyiben azonos a mai toronymaggal, nem állapítható meg."69) 
 
Amikor a XVIII. század közepét�l sorra elkezdték építeni a többi szentendrei szerb templomot k�b�l-téglából, 
nyilvánvalóvá vált, hogy a Saborna-templom mind nagyságban, mind magasságban el fog maradni azoktól - ezért a 
közösség és az egyház vezet�i elhatározták egy új, nagy templom építését. 
 
1756-ban megkezd�dött az építkezés. 
 
A székesegyház építésével kapcsolatban az els� írásos adat 1762-b�l származik. ( "...Bradstätter Mihály szentendrei 
épít�-pallér ekkor terjeszti be a k�m�vesek és a napszámosok bérlistáját további 22 számlával együtt. A tet�fedési 
elszámolást 1763. július 10-én nyújtotta be Weber ácsmester..."70) A templomot 1764. január 26-án szentelte fel 
Novakovity Dionyszij budai püspök. 
 
A nyugati középtornyos egyhajós, félköríves apsziszáródású templom a várhegy oldalában áll. A keskeny nyugati 
f�homlokzaton az oldalhomlokzat f�párkánya nem fut végig, hanem a sarkokat szegélyez� dór lizénák felett a 
befordulás után megáll. Ezáltal a két oldalsó mez�ben az oromfallal összefügg�, egységes sima felület keletkezik, 
amelyet még ablak vagy fülke sem bont meg, s így még jobban kiemeli a középen emelked� torony magasba tör� 
vonalát. A tornyot háromtagú párkányok osztják három emeletsorra; a sarkokon emeletenként lizénák szegélyezik. 
Minden szinten egy-egy félköríves, vállpárkányos keretezés� ablak nyílik. Az ablakok felett és a legfels� emeleti 
ablakok mellvédjein megjelen� copf  füzérdíszek a XVIII. század végén kerülhettek a homlokzatra. Az óranyílásos 
f�párkánnyal lezárt torony felett  hagymatagos, laternás sisak emelkedik. Az oldalhomlokzatokat a bels� tér 
szerkezetének megfelel�en támpillérek, illetve falisávok tagolják mez�kre, sarokgyámos, félköríves záródású 
ablakokkal. Mindkét oldalhomlokzaton egy-egy gazdag rokokó oldalkapu nyílik: félköríves záradékú, kazettázott, 
homorú keretezéssel, kifelé forduló, csigákban végz�d� pillérekkel szegélyezve; tört párkányán kétoldalt vázákkal, 
középen oromzatba foglalt kartussal díszítve. A kapuzat szárnyai rokokó faragványokkal díszített eredeti 
asztalosmunkák. 
 
A templomkertbe két díszes kerítéskapun át juthatunk. A rokokó vázákban, illetve golyókban végz�d� kváderezett 
kapupillérek által közrefogott kovácsoltvas kapuzatok a kés�barokk vasm�vesség remekei - 1772-ben készítette 
Ginesser Márton szentendrei mester.  
 
A templom bels� tere egyhajós, a karzattal együtt négy csehboltozatos mez�re tagolva, amelyeket hármas 
pillérnyalábokra futó hevederek választanak el egymástól. A korinthusi fejezet� pillérnyalábok golyvázott 
                                                 
68 DAVIDOV, Dinko 1990. pp.353-358. 
69 VOIT Pál 1968. p.21. 
70 u.o. 
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vállpárkányokat tartanak, s törzseik nem futnak le a padozatig, hanem félmagasságban gyámszer�en alkalmazott 
rokokó ornamentikában végz�dnek.A félköríves záródású szentély félgömbkupolával fedett, míg az el�tte lev� 
boltszakasz kétoldalt exedrával b�vül az énekesi padok számára. A nyugati oldalon emelkedik a karzat, alatta három 
boltmez�s csarnokkal, amely két oszlopon nyugvó hármas árkáddal nyílik a hajóba. Az el�csarnokon kívül a torony 
alatt három csehboltozatos mez�b�l álló nyitott el�tér van, amely kétoldalt a templomkertbe nyílik, míg középs� 
mez�jében helyezkedik el a f�bejárat gazdagon faragott kétszárnyú, rokokó kapuja.71 
 
Ikonosztázion: " Négy magas lábazatból kiinduló korinthoszi fejezetes oszloppal tagolt, faragványokkal díszített fal, 
mely betölti a teljes szentélynyílást. Az ikonfal az oltárteret nem egyenes vonalban zárja le, a két szélen egy-egy 
táblányi szélességben megtörik. Az els� minden elemében barokk architektonikájú magyarországi ikonosztázion. A 
középtengely oszlopai ikonokkal díszített, az oltárasztal fölé nyúló baldachint tartanak. Ez a konstrukció más hazai 
ikonfalon nem lelhet� fel. " 72 Az állványzat a XVIII. század  '70-es éveib�l való - ismeretlen, de a stílus alapján 
feltehet�en ukrán származású mester munkája. Az ikonfest� Vasza Osztojics, magas kvalitású újvidéki fest�. 
 
 
Dokumentáció:  alaprajz 
   2 metszet 
   nyugati homlokzat 
   déli homlokzat 
   ikonosztáz rajza 
   fotók 
 
 

                                                 
71 HORLER Miklós 1960. pp.105-111. 
72 NAGY Márta 1994 II. p.157. 
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F.1.36. SZÉKESFEHÉRVÁR 
 
 
Esperesség: Buda 
Els� templom: XVII. század közepe 
Második templom: 1734 
Mai templom: 1771 
Egyházi ünnep:  Keresztel� Szent János, július 7. (június 24.) 
M�emléki besorolás: M  
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Székesfehérvár a Mez�föld, s egyben Fejér megye legnépesebb települése. A Sárrét mocsaras peremén épített vár a 
Móri-árok legfontosabb természeti útvonalának völgykijáratát és a Sárvíz átkel� helyét védte.  
 
A város helyzeti energiái jelenleg is meghatározóak. A város a Dunántúl térségében a nyugati, északnyugati és 
délnyugati irányban a forgalom jelent�s elosztóhelye 
 
A krónikások közül Anonymus említi a város közvetlen közelében lév� Noé hegyet, ahol Árpád vezér szállást ütött. 
A mocsarakkal körülvett, szigetekre szabdalt terület, megfelel� természeti er�sségként szolgált a fejedelmi 
központnak. Székesfehérvár egyike azon városainknak, amely nem római alapokon épült újjá, mint Óbuda, 
Szombathely, Sopron és más dunántúli nagyvárosaink.  
 
A természetes út találkozási ponttól – Gorsiumtól – kissé északra jött létre az új központ, majd a fontos útcsomópont 
Fehérvárra tev�dött át. Az itt létrejött település stratégiai és kereskedelmi feladatok mellett igazgatási és szakrális 
funkciókat is ellátott.  
 
A sárvízi  lápvidék központjában fekv� Géza-kori fejedelmi szállás körül a fontosabb kivezet� útvonalak mentén a 
honfoglaláskorra jellemz� (X. század) települések jöttek létre. Az ausburgi vereség (995) után az új fejedelem, 
Taksony megkezdte a központi fejedelmi hatalom kiépítését, és a Fels�-Tisza-vidék helyett Esztergom-
Székesfehérvár-Buda térségében új fejedelmi központ alakult ki.  
 
A belváros középpontjában lév� korai királyi vártól északkeletre feküdt a középkori Fehérvár legjelent�sebb 
épületegyüttese, a prépostság és a királyi bazilika, amelyet fallal vettek körül. A királyi központ belvárosát három 
városrész ölelte körül.  
 
A tatárjárás után a XIII. század végén a mocsárvilág partjain városfalakat emelnek. Új királyi fellegvár épül, amely 
az új királyi palotát védi.  
 
A város els� említése 1007-b�l származik. 1044-b�l több német elnevezése maradt fenn (Wzzenburch, Vizenburg, 
Veyzmburg). A város nevének els� magyar nyelv� (Feheruuaru) említése a Tihanyi alapítólevélben, 1055-ben t�nik 
fel. 
 
A mai történelmi belváros legmagasabb pontján épült fel a vár, és ugyancsak itt épült fel Géza fejedelem 
négykaréjos temploma, amely kés�bb temetkezési helyéül is szolgált. Géza fejedelem utódja, István, mintegy 
családi hagyományként Fehérváron kezdte el magántemplomának építését. Ekkor már királyi székhelyvárosként 
tartották számon a települést. 1018 körül kezd�dött el az ország els� bazilikájának építése - felszentelésére Szent 
István halálakor, 1038-ban került sor. 
 
A fejedelmi központot kezdetben palánk védte. A vár további építési id�szaka Anjou Károly korszakához köt�dik, 
az er�dítések javításáról Mátyás király uralkodásának éveiben szólnak a történeti források. A vár átalakítására 1473-
ban és 1485-ben került sor. 
 
A királyi palota I. István korában épült, a hagyomány szerint, 1007-ben itt született Imre herceg. A kés�bbiekben 
IV. Béla uralkodása alatt készült az új királyi palota és fellegvár a vár északi részében. 
 
A XI. században a szakrális székhely jelent�sége tovább növekedett. A Szentföldre irányuló zarándokutak fontos 
állomásává vált Fehérvár. 
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A város életér�l keveset szólnak a források, de az országos események virágzó ipart és kereskedelmet hoztak létre. 
A középkori város nem volt egységes, inkább településhalmaz, amelyet külön-külön falak, palánkok védtek.  
 
A tatárjárás érintette Székesfehérvárt, de az olvadó mocsarak megakadályozták a tatárok betörését a várba. A 
külvárosok (Újfalu, Latinok városrésze) azonban elpusztultak. 
 
A város a tatárjárást követ�en veszített központi jelent�ségéb�l. Az ország politikai központjává egyre inkább Buda 
vált. IV. Béla itt alakította ki új, királyi székhelyét. Fehérvár fejl�désének gátat szabtak a város körüli mocsarak, 
mivel ezek korlátozták a vár és a külváros területi növekedését. Hanyatlásához hozzájárult, hogy a nemzetközi 
kereskedelemben eddig betöltött szerepe is meggyöngült; a fontos útváros szerepe csökkent, a zarándokutak XIII. 
század közepén más irányba tev�dtek. 
 
A török sereg 1543. augusztus 23-án érkeztek a város határába. A vár ostromát augusztus 28-án kezdték el; els�ként 
a Sziget és Ingovány külvárosokat foglalták el. A török szeptember 2-án a várat is ostrom alá vette; ekkor esett el a 
Budai külvárosban rekedt Varkocs György várkapitány a Budai kapunál vívott küzdelemben. A város magisztrátusa 
szeptember 3-án feladta a várat. A vár véd�i szabad elvonulást kaptak. A törökök kés�bb megszegték ígéretüket, a 
város lakosságával kegyetlenül leszámoltak, a királysíroknak sem kegyelmeztek. (A polgárság egy része még az 
ostrom el�tt elmenekült a városból és Ráckevén telepedett le. Ugyancsak elmenekült Fejér vármegye hatósága is.)  
 
Székesfehérvár – Isztolni Belgrád – a török hódoltságban is jelent�s közigazgatási székhely; a budai vilajet katonai, 
egyben közigazgatási kerület központja lett. A török kori kincstári defterekb�l tárul elénk viszonylag teljes kép 
Isztolni Belgrádról. Az elárverezett ingatlanok jegyzékei a városrészekr�l és az utcák elnevezéseir�l is tudósítanak. 
A fejadó összeírásából a keresztény lakosság elhelyezkedésér�l vannak ismereteink. 
 
A királyi csapatok a város felmentésével több mint fél évszázadon át sikertelenül kísérleteztek. 1566-1572 között a 
törökök meger�sítették a várat. 
  
Nagyobb szabású támadásra 1593. október 30-án került sor. A Hardegg Ferdinánd generális vezette sereg a 
külvárosokat, majd a várat ostromolta, de november 1-én abbahagyták a támadást. A kisebb létszámú csapatok 
csatlakoztak a f�sereghez, amely ekkorra már eltávolodott a várostól. A Fehérvár felmentésére siet� török sereggel 
azonban november 3-án sikeresen megütköztek. A csatára a várostól északra került sor, amely a keresztény sereg 
gy�zelmét hozta. A török várvéd�k a csata után felgyújtották a külvárosokat, mivel biztosra vették az újabb 
ostromot. A keresztény sereg azonban a város elfoglalására nem tett kísérletet, visszavonultak Gy�rbe. 
 
Több kísérlet után a város visszafoglalására 1601. szeptemberében került sor. Az ostrom el�készületei szeptember 8-
9-én megkezd�dtek. A támadásra szeptember 14-én hajnalban került sor, azt követ�en, hogy Russwrom tábornok 
átkelt az addig átjárhatatlannak ítélt ingoványon, és elfoglalta a Sziget külvárost. Ezzel egy id�ben a többi városrész 
ellen is sikeres támadást intéztek. A vár ostroma szeptember 17-ét�l tartott, a dönt� ütközetre 20-án került sor. A vár 
bevételekor felrobbant a koronázó templom egyik tornya, amelyet a törökök l�porraktárnak használtak, s az azt 
követ� t�zvészben elpusztult a vár jelent�s része: „Alig maradt ház lakható állapotban; a tornyok led�ltek, az 
utcákat romok torlaszolták el…”, hasonló sorsra jutottak az ostrom során a külvárosok is. A város 1601. évi 
visszafoglalását metszetek és katonai felmérések is megörökítették; ezek a város hiteles ábrázolásai. Közülük 
kiemelkedik Montreux m�vében található metszet. Ábrázolásmódja eltér� a többi metszetét�l. Kevésbé látványos és 
nehezen áttekinthet� a madártávlatból készült helyszínrajz, amely a középkori város pontos képét tárja elénk és 
megegyezik a török utazók Színtán, Lufti, Cselebi leírásaival. 
 
A várat ezt követ�en az olasz rendszer� várépítés szabályai szerint jelent�sen átalakították. Az építkezés még nem 
fejez�dött be, amikor török sereg érkezett a város falai alá. Az ostrom 1602. augusztus 12-én vette kezdetét, a 
küzdelem augusztus 29-éig tartott, a várat véd� katonaság ekkor szabad elvonulás fejében feladta az er�sséget. 
Uralma második id�szakában a török hely�rség jelent�sen átalakította és újjáépítette a vár véd�m�vét, s a fontosabb 
középületeket. 
 
Buda 1686-ban történt visszafoglalását követ�en, Székesfehérvárt is hamarosan ostromzár alá fogták a császári 
csapatok. A hosszas blokád éhínséget eredményezett; els�ként a város keresztény polgárai hagyták el otthonaikat, 
majd a török lakói is a vár elhagyása mellett döntöttek. 1688. május elején az újabb csapatok megjelenésével a vár 
elleni blokádot tovább szigorították, és május 19-én a török hely�rség végleg elhagyta Isztolni Belgrádot. A török 
kivonulását követ�en a város, mint újszerzeményi terület a katonai parancsnok, majd a budai kamara igazgatása alá 
került.  
 



F.1. Magyarország szerb ortodox templomai a Budai Szerb Ortodox Püspökség jurisdikciója alatt F.1.36. Székesfehérvár 

364 Magyarország szerb ortodox templomépítészete. Függelék 

Székesfehérvár elhanyagolt, romos állapotban volt. A várparancsnok jelentésében összesen 224 bels� városi 
lakóházról tett említést, hasonlóan csekély számban álltak épületek a kés�bbi Palotai- vagy Rácvárosban. (Ez 
részben az 1686. évi nagy t�zvész eredménye volt.) A város betelepítése közvetlenül a török ki�zése után 
megkezd�dött.  
 
A város visszafoglalásában részt vett katonatisztek, az egyházi intézmények, valamint a német területekr�l érkez� 
polgárok többsége a belvárosban jutott házingatlanhoz. Bár többségre nem tettek szert, e családok határozták meg 
hosszú évtizedeken keresztül a város igazgatását. A Palotai-, vagy másképpen Rácvárosban f�ként az iparos rétegek 
telepedtek le. Az elpusztult Budai-, (vagy ekkor már Fels�városnak nevezett) külvárost, f�ként magyar földm�vesek 
népesítették be. 
 
A Rákóczi szabadságharc kitöréséig f�leg Ausztriából, Csehországból, Morvaországból, valamint Sziléziából és 
egyéb német területekr�l továbbá Nyugat-Magyarország vármegyéib�l érkez� német polgárokkal telepítették be a 
várost. �k honosították meg a város kézm�ves iparát, és teremtették meg a céhes ipart. Az 1703. évi kiváltságlevél 
évi 4 országos vásár tartását engedélyezte, továbbá hetivásárnak szerdát illet�leg szombatot jelölte meg. 
 
Az 1703. október 23-án elnyerte kiváltságlevél, a Diploma Leopoldium számos kiváltságot biztosított még a 
városnak: ezek közül a szabad bíró és tanácsválasztás, a vámmentesség és az említett országos vásárok tartás a 
legkiemelked�bb. A szabad királyi városi rang becikkelyezésére 1715-ben került sor. 
 
A kuruc háborúk hadi eseményei a város falain kívül folytak, de a háborúskodás így is jelent�s károkat okozott. 
Több alkalommal fosztották ki a külvárosokat. A város lakosságát a Rákóczi szabadságharcot követ�en 3126 f�re 
becsülték.  
 
1702 tavaszán a várat részlegesen elbontották. Bél Mátyás leírásaiból ismert, hogy az er�dítmény falai a XVIII. 
század közepén még álltak. A falak nagyobb részét a XVIII-XIX. század fordulóján bontották le. Fehérvár építése a 
XVIII. század els� harmadában er�teljes volt, az 1710-es években készült el a Városháza épülete. 
 
A barokk évszázadaként ismert XVIII. század tulajdonképpen a polgárosodás évszázada Székesfehérváron. A 
lakosság száma is jelent�sen növekedett. A város területi b�vülését jól követhetük az els� és második katonai 
felmérésen. 
  
A II József kori népszámlálás szerint a város lakossága 11 786 f�, az összeírás adataiban a városban lakó 465 nemes 
is szerepelt. A lakosokból mindössze 398-an rendelkeztek a polgárjog kiváltságával. A város lakóinak többsége 
zsellér volt. 
 
A reformkort megel�z� években Székesfehérvár népessége elérte a 20 000 f�t. Ezután mintegy másfél évtizedig 
stagnálás következett, majd az 1840-es években ismét növekedett a létszám. 1846-ban Fényes Elek statisztikai 
munkája szerint 22 633 f� élt a városban. Ezekben az évtizedekben a legnépesebb városrész a többnyire 
földm�vesek által lakott Fels�város volt. A Palotai városrészben, f�ként iparosok éltek. Különösen a vízigényes 
b�rfeldolgozó szakmák honosodtak meg a külvárosban. 
 
A polgárosodás éveit számos természeti csapás vetette vissza, ezek közül a legsúlyosabb az 1843- évi t�zvész volt, 
amely egy teljes városrészt, a Palotai várost emésztette el. A t�zvész koldusbotra juttatta a városrész lakosságának 
jelent�s részét. Az emberéletet is követel� katasztrófában 324 ház égett le. 
 
A szabadságharcot követ� évtizedekben a város népessége jelent�sen visszaesett. 1857.évi országos népszámlálás 
szerint 20 000 f� alá csökkent, és csak a következ� országos népszámlálás idejére (1869-ben) érte el az 1825. évi 
szintet. 
 
Székesfehérvár hagyományos centrumszerepét, vásárváros jellegét els�sorban a vasútépítés változtatta meg. A 
vidéki központtá alakult város fejl�dése most hosszabb id�re lelassult. Új helyzetének elfogadása, meglév� 
adottságainak kiaknázása a kiegyezést követ�en történt meg. A város regionális közigazgatási központ jellege 
megmaradt, s�t a kés�bbiek során, a múlt század utolsó évtizedében állami szervek idetelepülésével tovább b�vült, 
amelyhez még közm�vel�dési és gazdasági központ jelleg is párosult.  
 
A dualista kor fejl�dése során a város lélekszáma, és így belterülete növekedett. Fejl�dése, b�vülése a XIX. 
században újabb fejl�dési irányt vetett. A város a XX. század 20-as 30-as éveiben keleti irányban terjeszkedett.  
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SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
Székesfehérváron a szerbek a XVII. századi Fejér megyei bevándorlástól függetlenül jelentek meg. A 
külváros/alsóváros nyugati részébe nem csak baranyai településekr�l költöztek be szerbek, hanem sok menekült 
érkezett ide a Balkánról is. A XVI. században, leginkább pedig a XVII. században e félhold alakban hegyekkel 
övezett külváros a Rácváros nevet kapta, palánkfallal vették körül, az árkon átível� hidakat kaputornyok �rizték. A 
török hely�rség szolgálatában álló szerb nemzetiség� martalócok egy része családjával telepedett le. Számuk az 
1628-1629. évi török zsoldos jegyzék szerint 34 volt.73 
 
Székesfehérvár szerbek által rakott részének egyik leghitelesebb leírása Evlia Cselebi török utazó tollából 
származik: „ …Székesfehérvárnak déli részén, a Battyán várába vezet� hídnál nagy külváros van. A folyó mentén 
mély mocsárban fekv�, szép és népes hely ez is. Köröskörül sövénykerítés fogja körül… E külvárosban két 
muzulmán és hat keresztény városnegyed van; összesen 1180 háza van, többnyire szegényes deszkaházak… A 
Budai kapun kívül északra a keresztények idejében kétezer házból álló külváros volt. Mostanában néhány ostromot 
állott ki, s mivel a hitetlenek egyszer-kétszer a várat e külváros fel�l foglalták el, ezért elpusztult. Jelenleg mintegy 
száz háza …maradt meg. E külváros keleti részén egy ágyúlövés távolságra lév� helyeknek összes dombjain és 
hegyein mintegy kétezer sz�l�kert van. Ezek mindegyikében van egy-egy nyári lakás. …Székesfehérvár népe három 
hónapig ezeken mulatozik. Mivel az ellenség százszor is rájuk tört… ezért Kara Murteza pasa … e sz�l�knek éppen 
a közepén kerek magas er�dítményt építtetett…Válogatott gyümölcsei közül húszfajta ízletes sz�l�je, barackja, 
körtéje és sok szilvája van. Leveg�je nagyon kellemes, azért az itteni magyar szépekhez hasonlók a végeken sehol 
sincsenek… A város népe bosnyák, de magyarul és németül szépen és jól tudnak, törökül azonban … csak imigy-
amúgy beszélnek… Igen gazdag hely, mez�i termékenyek”. 
 
A törökalóli felszabadulás után a Palotai-, vagy másképpen Rácvárosban f�ként az iparos rétegek telepedtek le, s a 
városrészben éltek a török id�k alatt idetelepedett martalócok leszármazottai is. 
  
A Székesfehérvárról készült rézmetszeteken mindig jelent�s területtel ábrázolják a Rácvárost. A város ideiglenes, 
1601-1602. közötti felszabadulásakor rajzolók érkeznek Bécsb�l, hogy h� képet készítsenek a sajátos „török város”-
ról. Az akkor felvázolt skiccekb�l sok veduta készül; amelyek variációikban egymásra hagyatkoznak. Egyike e 
korabeli rajzoknak bal oldalt szétszórt házcsoporttal jelöli a kés�bbi Rácvárost. Az egyik legismertebb, néhány évvel 
kés�bbi, Hieronimus Ortelius Augustanus Chronologiájában (Nürnberg, MDCVI) Johann Sibmacher által készített 
metszet ismeretlen szerz� rajzában maradt ránk. E gravíron –mint ahogy az évszázad elkövetkez� éveiben kés�bb 
mindig- a külváros nyugati része „Rajzensstatt” (Rätzenstadt, Raitzensstadt, Die Ratzen Stadt) felirattal szerepel. Az 
olasz metszetkészít�knél „Ratzensadto, borgo esteriore” feliratot találunk – így szerepel ez Francesco Guienot 
vedutáin, melyet Ercole Scala állított össze és jelentetett meg 1685-ben Modenában, L’Ungheria compendiata 
címen.  
 
A város 1688-as felszabadulása után a szerbekre er�s nyomás nehezedett a katolikus egyház részér�l, s 1690. január 
18-án elfogadták az uniót. E egyházi dráma még azon év �szén véget ért, a Nagy Vándorlás és III. Csarnojevity 
Arzén közbenjárásának köszönhet�en. Az uniáltak visszatértek pravoszláv hitükhöz. 
 
Az 1715. évi összeírás során 397 családf�t regisztráltak, amelyek közül 214 magyar, 135 német és 48 rác volt. A 
város állapotáról a pragmatica sanctió korából származó összeírás és jelentés tudósít. E szerint Székesfehérvár „… 
három részb�l állott, ezek a belváros, a palotai és budai külváros. 1720-ban 434 ház volt benne, amely 142 egész 
telken épült. …A város küls� kinézése nem igen díszes. … A külvárosok házai kivétel nélkül mind szegényesek…”. 
E leírás a szerbek által lakott Palotai városrészt is illeti. 
 
A város gyorsan változott, amit jól mutat Fridrich B. Werner rézmetszete is a XVIII. század ’30-as éveib�l, melyen 
a szerb templom mellett a „Die Vorstadtische Kirch” felirat áll. A szerbek száma jelent�sen n�tt a Rácvárosban, 
azonban a nagyarányú magyar beköltözés miatt ez összességében kis százalékot jelentett.  
 

                                                 
73 A katonák földm�veskedése nem szokatlan ezen id�ben. A város határában található, el�ször 1377-ben említett középkori 
eredet� Sárpentele földesura a török korban is a fehérvári prérost - a XVI-XVII. században els�sorban sz�l�m�velésér�l volt 
híres. A határában található sz�l�ket a csíkvári rác katonák is m�velték. 
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A XVIII. század közepén (1756) a Rácvárosban 76 szerb ház állt, ami -az akkori 7-10 f�s családnagyságokkal 
tovább számolva- nem jelenthet 700 f�nél többet.  
 
A II József kori népszámlálás szerint a szerb egyházközösség lélekszáma 278 f�. 
 
 Az egész város, így a Rácváros is urbanisztikailag megújult a XVIII. században, majd a XIX. századtól 
ugrásszer�en fejl�dött. Ebb�l a korszakból két ábrázolás érdemel figyelmet. Objektív képet mutat egy céh-irat a 
század ’30-as éveib�l, melyet Samuel Lenhardt készített: rajta fel van tüntetve aszerb templom – „Ráz templom”. A 
másik, az 1826-ban megjelent „Szabad királyi Székes Fejérvár várossának mappaja” nem csak a szerb templomot, 
de a temet�t is jelöli. 
 
Ahogy a város növekedett, akként csökkent szerbjeinek száma. 1847-ben 225 szerb lakosa volt Székesfehérvárnak, 
20 évvel kés�bb már csak 149, a XX. század kezdetén 116, a II. világháború el�tt 65 szerb lelket számláltak.  
 
Ma már csak néhány, magát szerbnek valló ember él Székesfehérvárott.  
 
A XIX. század évtizedeiben a jogok b�vülése mellett alapvet�en megváltozott a városi társadalom szerkezete, 
vagyoni és vallási szempontokból is. A városban a törökkort követ�en a római katolikus egyház mellett a görög 
keleti egyházközösség is m�ködött. A szerb közösség jelent�ségére utal, hogy a pátriárka Jefternije Popovityot 
székesfehérvári és budai püspöknek nevezte ki. 
 
A budai püspökség 1896-ban készült összeírása 19 szerb házat jegyzett fel 137 lakossal. Az ortodox felekezeti 
iskolában 11 gyermek tanult. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
1896-ban paróchiális templom, saját pappal, a budai protopresbiterátus része. Az egyházi könyveket 1728-tól 
vezették. A paróchiát 1723-ban alapították; 251200 kataszteri hold tartozott hozzá. A szerb temet�ben 1848-ban 
épített kápolna szolgált. 
 
Evlija �elebi 1664-es leírása a város igen részletes bemutatásával a Rácvárosban három templomot említ: a szerbek, 
a bolgárok és a magyarok templomát. A szerbek saját temploma és egyházközsége az akkor felállított budai 
püspökség jurisdictiója alatt volt, a petyi patriarchátus részeként. 
 
Az els� templomot tehát a XVII. század közepén vagy valamivel el�tte építették: zömök építmény volt fa 
harangtoronnyal. Róla eképpen írt az udvari Haditanácsnak egyik kérelmében Mihajlo Milosevity budai püspök: 
„jónéhány évvel ezel�tt építtetett”. A kérelem új torony állítására vonatkozott, melyet azonban a jezsuiták kitartóan 
megakadályoztak. E szándéktól ekkor elálltak.  
 
Tíz évvel kés�bb az egyházközség a jezsuiták újabb ellenkezésén túllépve, Vaszilije Dimitrijevity budai püspök és 
Vityentije Jovanovity karlóczai mitropolita támogatásával, felépíthette új, második templomát. Az engedélyt a 
Haditanácstól kapták falazott kápolna építésére, azzal a feltétellel, hogy méreteiben a régi templom alapjait nem 
haladhatják meg. Az új, kisméret�, k�b�l és téglából emelt templom 1733-34-ben készült el, torony nélkül, vagy 
fatoronnyal. 
 
A XVIII. század közepén a székesfehérvári szerb keresked�k, az egyházközség tagjai, akik közt tiszteletben álló 
városi vezet�k is voltak, megfelel� mennyiség� összeget állítottak el� új, magas torony építésére, s a kérelem mellé 
tervet is mellékeltek. 1756. és 1759. között hosszadalmas adminisztratív vita alakult ki (a magyar Helytartótanács, a 
városi közgy�lés, a esztergomi vármegye és a város katolikus papjának részvételével) azért, hogy a közösség 
szándékát ne vihesse végre. Ezek közt van Dioniszije Novakovity budai püspök Pavel Nenadovity metropolitának írt 
levele is, melyben arról tájékoztatja, hogy a katolikus klérus közbenjárására a megyegy�lés(szenatus) a szerbeknek 
nem csak a toronyállítást tiltotta meg, hanem azt is, hogy megfelel� mennyiség� téglát vegyen. Végül hároméves 
kínos levelezgetés után Pavel Nenadovity kérelmére az udvari Illír Kancellária 1759. augusztus 30-ával „császári 
dekrétumot állít ki a torony építésér�l és a szerb templom növelésér�l Székesfehérvárott”. Ezt az új tornyot 1760-
ban fejezik be. Ami a templomhajó „növelését” jelenti: azon természetesen a hajó nyugati irányban való 
meghosszabbítását érthetjük, mint a torony hozzáépítésének egyetlen kivitelezhet�ségét. 
 
Amikor az új, barokk torony felépült, szembet�n� volt, hogy a templomhajó aránytalanul alacsony és rövid – ezért 
az egyházközség eldöntötte, hogy új, jóval nagyobb épületet emeltet. A feladatot a megbízható vállalkozó és 
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épít�mester János Kerschhofernek adták. A templomhajó 1771-72-ben felépült, azonban a fennmaradó k�m�ves és 
k�faragó munkák elhúzódtak, mert az egyházközség útólagosan határozta el a már meglév� torony megmagasítását. 
A torony végs� formáját egészen 1791-ben nyerte el, amikor egy teljes szinttel b�vítették. A fém sisak leomlott az 
1823-as hatalmas vihar alkalmával, s valamivel kés�bb helyezték el az új toronylezárást, amikor a keresztet és alatta 
az almát is bearanyozták. Ez lett a végs�, mai állapota a székesfehérvári templom nyugati homlokzatának. 
 
A templom ünnepe Keresztel� Szt. János. Arányos egyhajós barokk templom a szokásos szerkezeti és dekorációs 
építészeti megoldásokkal, félköríves apszissal keleten és magas harangtoronnyal nyugaton. A már tipizált 
megoldásokkal f� ékessége e homlokzaton található. Az alsó részen er�s k� lábazat található, ebb�l n�nek ki a 
pilaszterek, melyek golyvázódó egyszer� fejezetekben végz�dve támasztják meg a fels� részekhez átmenetet képez� 
er�teljes vízszintes párkányt. A k� ajtókeretet el�re ugró pilaszterpár hangsúlyozza, ahogyan a fels� szinten is 
többszörösen egymás elé épített pilaszterek hangsúlyozzák a k�vázáktól indított féloromzati mez�k toronytesthez 
csatlakozását. A következ�, két szinten átfutó pilaszterek sarokelemekként díszítik a szabadon álló toronyrészt. E 
harmadik szint fels� részét törik át a magas, félköríves záródású harangablakok. A torony befejezése, a fém sisak, 
mely 1831-ben lett megújítva, mutatja a fémm�vesség szép megoldását.  
 
A bels� tér öt részre osztható: az oltárapszisra, további három hajótravéra, valamint a nyugati, torony alatti egységre. 
A legtágasabb az apszis el�tt lev�, valamivel kisebb a nyugatabbra lev�, s legkisebb szélesség� a torony pillérjeire 
támaszkodó boltmez�.  
 
1772-73-ban az egész templombels� falfreskókat kapott. A budai püspökségben már elismert, moszchopoli 
származású Teodor Szimeonov Gruntovity fest� és ikonkészít� munkája ez is, hasonlóan a nagyméret� ráckevei 
falképekhez. (Ráckevén 1765-ben készült el a templom, majd 1771-ben a két kápolna freskóival, közben 1770-ben 
az ikonosztázzal.) Az � fest�i ügyessége, a megrendel�kkel szemben tanusított viselkedése, a határid�k és további 
egyezségek betartása, jól ismertek voltak a budai püspökség szerb egyházközségeiben. A mesterr�l még az a hír is 
járta, hogy a püspökség területén alkotó kortársaihoz viszonyítva is legh�ebb elkötelezettje a hagyományos keleti 
pravoszláv festészetnek. A székesfehérvári egyházközség tagjainak és papjainak lehet�ségük volt látni a ráckevei 
falképeket, s meggy�z�dhettek (amennyire tanultságuk engedte) azok ikonográfiai következetességében; s néhány 
évvel a freskók elkészülte után meggy�z�dhettek azok szín és vakolattartásáról is akár. Mindezen felül Ráckevén 
még azt is hallhatták, vagy elolvashatták a szent orvosvértanúk kápolnájában, hogy azt Teodor mester honorárium 
nélkül, mintegy ajándékként festette meg a ráckeveieknek. Mindez meger�sítette a székesfehérváriakat abban, hogy 
Teodorra bízzák a templom bels� festését. 
 
A ráckveihez képest jelent�s különbség, hogy míg ott er�teljes gótikus bordák osztják a boltozatot rombusz és 
deltoid mez�kre, addig Székesfehérvárott ennél jóval egyszer�bb, néhány osztással megbontott boltfelület állt 
rendelkezésre a komponáláshoz. 
 
A falfestményekkel egyid�ben készült az ikonosztáz faszerkezete is. A Veszprémb�l származó Horváth Ferenc és a 
székesfehérvári Fiarecsk József m�ve érett k�s�barokk stílusban készült, rokokó elemekkel. 
 
Az ikonosztáz képeit Jovan Csetirevity Grabovan készítette, Grigorij Popovity segéddel 1776-ban, melynek 
kézjegye a Keresztel� Szt. János ikon alatt található.74 
 
A templom építésére és a szerbekre vonatkozó iratokat a Városi Levéltár �rzi Székesfehérvárott. 
 
A templom az állam m�emléki védettségét élvezi. A XX. század ’70-es éveiben jelent�s felújításra került sor: 
építészetileg megújult, ikonosztázát és falfestményeit restaurálták, konzerválták. Az 1980-as években elbontott 
Palotai városban a ráctemplom szomszédságában található, Rác utcai házakat helyreállították. A helyreállítás 1990-
ben Európa Nostra díjat kapott. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
74 DAVIDOV, Dinko 1990. pp.378-382. 
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Dokumentumok:  alaprajz 
   nyugati homlokzat 
   déli homlokzat 
   keleti homlokzat 
   ikonosztáz rajza 
   fotók 
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F.1.37. SZIGETCSÉP 
 
 
Esperesség: Buda  
Mai templom: 1776 (1768??) 
Egyházi ünnep: Szent Sztefan Decsanszki, november 24. (november 11.) 
M�emléki besorolás:  
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
A település a Csepel-sziget középs� harmadában; a ráckevei (soroksári) Duna-ág és a Nagy-Duna között 
helyezkedik el. 
 
Szigetcsép határa már az �sid�kben, így a rézkorban is lakott volt. A község északi határában Kr. el�tt 1000 körül, 
kora vaskori temet�t tártak fel.  
 
A honfoglalás után az Árpád-korból oklevelek beszélnek a község �sér�l. 1283-ban IV. László király átírja a budai 
káptalan oklevelét, melyben Moys mester özvegyének adományozza Bogomery (Bagamér) és Chepteluk – azaz 
Cséptelek földeket. 
 
A részletes leírás szerint Chepteluk határa keletr�l a Duna partjához közel egy Naarfa-nak (Nyárfa?) nevezett fánál 
kezd�dik, ahol határjel van. Nyugat felé halad egy másik földhatárjelekkel körülvett cserjésig, s a nagy úthoz ér. 
Majd egy berk-nek (Beerk?) nevezett dombon megy észak felé. Itt már Bagamér határa kezd�dik. A két föld 
területét három ekényire becsülték. 
 
1290-ben Fennena  királyné az el�z� oklevelet átíratja, és Moys V. István nádoraként ismert, felesége Árpád-házi 
hercegn� volt. A beginák még a XV. században is a község birtokosai voltak.  
 
A XVI. században a budai szandzsák összeírt községei közt a legkisebb adót fizette, lakói ugyanis elmenekültek: 
„Csép falu, Tököl falu közelébe, ráják nélkül. A falu néhány rájája Tököl faluban íratott össze, de itteni földjüket 
ugyanúgy m�velik. A jövedelem 576 akcse”. A néptelen falu is a szultáni hász-birtokokhoz tartozott. Az 1559-es 
jegyzékben 8 dzsizje adót fizet�t tüntettek fel. 
 
Az elpusztult falu területét a XVIII. század elején közvetlenül a Duna partjára telepedve szerbek  szállták meg, majd 
az 1740-es években megérkeztek a német telepesek. A helybeliek történeti ismeretei szerint a németek Nürnberg 
környékér�l és Würtenbergb�l érkeztek.  
 
Az 1838-as árvíz idején a lakosok egy része a templomok padlására, mások emlékezete szerint a toronyba menekült; 
a házak az alacsonyabban fekv� falurészeken összed�ltek. 1870-ben leégett a falu, a községháza és a katolikus 
templom is károsodott. 
 
1878-ban hatalmas árvíz pusztított a Tököl és Szigetújfalu közti területen, a falu mostani f�utcáján hajóval 
közlekedtek, a lakosságot Budapestr�l látták el élelmiszerrel. 1884-ben nyílt meg a községi állami elemi iskola, 
1893-ban az óvoda. Az árvízveszélyek megakadályozására emelték Tököl melletti védgátat. 
 
Az 1946-ban kitelepített német lakosság helyére Borsod megyei magyarok érkeztek. A mai 2220 f�s lakosság 40%-a 
azonban ma is német származásúnak vallja magát.  
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
Az els� szerbek a török id�kben érkeztek. Kés�bb lakatlan. A Nagy Vándorlás alkalmával itt csak néhány család 
telepedett le. Az 1706 táján letelepített szerb lakosságot az 1715-ös összeírás 10 háztartásban tartja számon, 1720-
ban 2 magyar, 3 szlovák (tót) és 18 szerb háztartást írtak össze. 
 
Az 1728-as regionális összeírás nagyjából azonos adatokat �rzött meg.  
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„Csép 1698-ban települt rácokkal, a Savoyai Eugen herceg birtoka. Van 17 szabadon költöz� jobbágya, valamint 
négy szabadon költöz� házas zsellére. Az összeírtak mind délszlávok.” 
Bél Mátyás részletesebb képet adott az 1733 táján lezárt gy�jteményében, mely nyomtatott alakjában 1736-ban 
jelent meg. Leírása szerint Csép Szigetszentmiklóstól egy mérföld távolságra „…ugyanazon a parton dél felé terül 
el. Annyira közel a Dunához, hogy amikor kiönt néha (…) nagyobb veszedelmet hoz rá. Az épületek – kevés és 
igénytelen – a folyó partján hosszában helyezkednek el. Ezekben élnek a rác lakosok, de a folyó kisebb áradása 
alkalmával sem lehetnek nyugodtak. Egy részük a régi, iderakott rác településnek a maradványa, részben újabbak 
költöztek ide. Az ellenség s�r� látogatása miatt ugyanis azok a régiek megfogyatkoztak. A török háborúkban és a 
bels� zavargások idején gyakran szétszóródtak, s igen ritkán tértek vissza, s�t a legtöbbjük idegenben pusztult el.” 
 
Bél Mátyás többszöri szerb betelepülésr�l, egymás után érkez� csoportokról beszél. Ezek részben elmenekültek „a 
Rákóczi-féle zavargások idején”, majd a háború végén „az elhagyott és földdel egyenl�vé tett falu romjait ismét 
birtokukba véve kezdték felépíteni. Van templomuk rác szertartású, amelyet övéik adományából emeltek.” 
Ismételten utal Bél Mátyás arra, hogy amit a földm�velés hoz, azt az áradás gyakran elviszi. Ezért is érthet�, hogy a 
falu szerb része távolabbra telepedett a Dunától.  
 
A szerb templomok és lakosság  állami összeírása alkalmával 1734-35-ben a következ�ket írják a szomszédos Lórév 
és Szigetcsép falvakról: "In pagis Lóréh et Csép ejusdem ritus homines habitantes quilibet habet suum templum 
unum ex crudis tegulis aedificatu[m]. Graeci ritus vero unitos, in hisce i[nclytis] comitatibus non reperiti homines". 
A XVIII. század közepi összeírásban Csépen mindössze 14 szerb ház állt és 18 más vallású családf�. A korábban 
épített fatemplomocska ekkor nem volt felszentelve. Az egyházi könyveket 1779. évt�l �rzik. A XIX. században a 
szerbek száma növekszik, s 1847-ben 258 szerb lakost jegyeznek fel. A budai püspökség sematizmusa alapján 1896-
ban 243 szerb élt a faluban 48 házban. A szerb pravoszláv felekezeti iskola 35 diákkal m�ködött, saját tanítójuk volt. 
 
Az 1930-as évek adatai szerint a falu 1589 lakosából magyar 489, német 851, szerb 232. 
 
Ma az 2220 f�s lakosságban szerb nemzetiség�nek mintegy 20 % vallja magát. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
1896-ban paróchiális templom, adminisztrátor által vezetve, a budai protopresbiterátus része. Az egyházi könyveket 
1779-t�l vezették. A paróchiát 1776-ban alapították; 42900/1200 kataszteri hold tartozott hozzá. Filiája Sziget-Szent-
Márton volt. 
 
A mostani görögkeleti templom már a szerb falurész átköltözése után épült fel egy régi leltár szerint 1768-ban. 
 
A Bél Mátyás féle leírásból azonban tudjuk, hogy templomuk már a régi településrészen is volt. A régi – els� szerb 
templom – helyét 1935-ben betonba eresztett kereszttel jelölték meg. 
 
F�homlokzata egyszer�, de finom arányú és díszítés� gyámos, k�keretes rozettával ékes ajtón át léphetünk a 
templomba. A templom tornyát ívesen lejt� oromzat veszi körül. A torony sisakján látható 1899-es évszám a javítás 
id�pontját jelöli, az ikonosztázt 1907-ben újították meg. A templombels� Mária-trónusa copf stílusú faragvány, 
XVIII. századi vászonrafestett Mária-kép díszíti.  
 
A mai templomot 1776-ban emelték, a tornyot 1815-ben építették hozzá. Szt. Stefan Decsanszki tiszteletére 
szentelték fel. 1899-ben felújították. 
 
Az ikonosztáz egyszer�bb munka a XIX. századból. A templomból való a féltve �rzött Istenszül� Krisztussal ikon, 
melyet Mitrofan készített a XVIII. század elején. Ez egy nagyméret�, reprezentatív ikon, középen Istenszül�vel, 
körülötte miniatúrák és szentek alakjai. (A központi képet Jézus életéb�l vett jelenetek, a négy evangélista életéb�l 
vett képek, bal alsó sarkában a sárkányöl� Szent György képe koszorúzza.) Az ikon a XVII. század végi és XVIII. 
század eleji Athosz-hegyi m�vészethez köthet�. Valamely athoszi ikonfest� m�helyb�l származik Mitrofan is. Ma 
az ikont Szentendrén �rzik.75 
 
 
Dokumentumok:  fotók 
 

                                                 
75 DAVIDOV, Dinko 1990. p.383. 
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F.1.38. ÚJSZENTIVÁN 
 
 
Esperesség: Szeged (Újszentiván) 
Els� templom: 1758 
Mai templom: 1853 
Egyházi ünnep: Istenszül� elhunyta /Nagyboldogasszony/, augusztus 28. (augusztus 15.) 
M�emléki besorolás: MJ 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET  
 
Újszentiván Szegedt�l délkeletre, az ún. torontáli háromszögben helyezkedik el, a Tisza bal partján, a Maros 
folyótól délre. 
 
Zenth Iwan néven, 1411-ben említik el�ször. Tulajdonosai hosszú id�n át kis- és középnemesek voltak. A falu a 
XVIII. század közepén elpusztult. 
 
Újszentiván benépesítése összefügg a török uralom alatt pusztává vált Szent Iván76 sorsával. Temesvár 1716-ban 
történt visszavétele maga után vonta a török kivonulását Magyarország területér�l és a háborút lezáró, 1718 
júliusában megkötött passzarovicai békével a terület Temesvári Bánság név alatt bécsi irányítás alá került. 
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A szentiványi pusztán már 1719-tól szerbek laktak, akik akkor még a közeli Gyálához tartoztak. A pusztát különben 
Veliki Vászó, szegedi kapitány bérelte 1721-t�l 1729-ig. A Kamara csanádi prefektusa a már szerbekkel benépesült 
Sz�regen kívül az uradalomhoz tartozó Szentivánt is szerbekkel telepítette be. A telepek annyira meger�södtek, 
hogy a Kamara temesvári igazgatósága Sz�reget, Deszket és Szentivánt 1746-ban községgé nyilvánította. Amikor 
Szeged város 1783-ban hosszú lejáratú bérletként megszerezte a sz�regi uradalmat, Szentivánra (ma Tiszasziget77) 
magyarokat telepített, ahonnan a szerb lakosok az északkeletre fekv� területen megalapították a most már önálló 
falujukat, Újszentivánt. 
 
Tehát 1783-ban költözött ide ismét – alapvet�en – szerb lakosság. A II.József féle összeírás alkalmával (1786) 53 
házban 62 család lakott 358 f�vel - mind szerbek - a faluban. 
 
Újszentivánra az 1850-es években �scsanádról rajnai frank eredet� németek költöztek. A nemzetiségi összetétel 
ennek megfelel�en folyamatosan változott, de 1910-ig lakosságának 40%-a szerb volt. 
 
A két világháború szerbellenes hangulata nem kedvezett a lakosságnak. Bár az I. világháború végéig folyamatos 
növekedésr�l beszélhetünk /1851 - 486 szerb lakos; 1856 - 576; 1919 - 626/, Trianon döntései hatására sok család 
hagyta el a falut az 1921. augusztus 21-én távozó szerb csapatokkal /1921 - már csak 377 szerb lakos/. S a 
kivándorlás ezután is folytatódott /1946 - 159 szerb/ Újszentivánon.78  
 
Jelenleg a szerb lakosság aránya 1%.  
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
A telepítések következtében az 1779-ben megalakult Torontál vármegye északnyugati csücskében, a Tisza-Maros 
szögben kialakított sz�regi uradalom térsége vegyes nemzetiség� területté vált. Gyála és Sz�reg szerb és magyar, 
                                                 
76 els� említés 1461-ben  in: CSÁNKI Dezs� 1913. 
77 Tiszasziget Szegedt�l délre, az ún. torontáli háromszögben helyezkedik el, közvetlenül a Jugoszláv határ mentén. A mai 
település egy részét (Térvár) már 1450-ben említik Therwar néven. Területére 1746-ban szerbeket telepítettek, majd 1783-ban 
Szeged megvásárolta a kamarától. Ezt követ�en a helyükre szegediek költöztek ki. Nyugatról a Tisza határolja. 1810-1855 között 
Ószentiván volt a neve. 1846-ban – az újratelepítéskor – mértanilag kialakított szerkezet�, nagy központi templomtérrel 
rendelkez� falut hoztak létre. 1955-ben lett Tiszasziget. 
78 OLTVAI Ferenc: A Csanád vármegyei szerb optánsok ügyei (1922-1930.)  in: ZOMBORI István 1991. pp.169-174. 
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Újszentiván szerb, Rábé és Térvár magyar nyelv� lakossággal népesült be. Sz�regen görögkeleti és katolikus 
plébánia m�ködött, Gyálán és Újszenivánon csak görögkeleti parókia volt.  
  
Ma 77 lelket számlál az újszentiváni egyházközség.  
 
Ortodox templomról el�ször 1758-ban tesznek említést. Így az 1750-es évek közepére tehetjük építését. Az akkori 
leírás kis gyékénnyel fedett fatemplomot ír le, melynek tornya és harangja még nem volt. Három ablaka és két ajtaja 
volt az akkori épületnek. A templomocska belsejében egyszer� oltár állt, a szentélyasztal temesvári adomány volt, 
mely 1751-ben készült Bécsben /err�l egy rajta található felirat tesz tanuságot/. 
 
Az akkor még Szent Györgynek szentelt templom 1849-ben leégett. 1851-ben a helyi szerbek 500 forint érték� 
ezüstöt kaptak Oroszországból, hogy új templomot emelhessenek. 1853. október 25-én fel is szentelték az új, k�b�l 
épült templomot, melyet Máriának, Isten anyjának ajánlottak. 
 
1854. jún. 29-én evangéliumot és egyházi könyvet kapott az egyházközség Oroszországból. 
 
1907. okt. 9-én a régi /1751-ben készült/ szentélyasztalt Temesvárra vitték - s akkor kapta a templom a még ma is 
meglev� szentélyasztalt. 
 
1910-ben felújítják a templomot 700 korona értékben. Ekkor készült el a padló is /kerámia lapok/, amely addig 
valószín�leg tégla volt. 
- Március 23-án szentelték fel. 
 
1911. aug. 25-én villámcsapás éri a templomot, de nem keletkeznek nagy károk. 
 
1936-ban teljes felújítást végeznek. Az építkezés folyamán ásott gödör mélyén csontokat találtak, amelyeket 
régészek 160 évesre becsültek. Kés�bb a csontokat a temet�ben helyezték el. 
 
1939-ben új harangot vásárolt a templom egyházközössége 524 peng� értékben /akkor egy tanító 100 peng�t 
keresett havonta/ - a harang súlya 130 kg. 
 
1992-ben kint, 1993-ban pedig belülr�l felújították - A megújult templomot 1993. aug.22-én Danilo Krsztity budai 
püspök szentelte fel. 
 
A mai templom 1853-ban épült az 1849-ben leégett templom helyén. Erre utal a déli bejárat felett vakolat-
plasztikával kialakított ószláv felirat.79 
 
Az épület architectúrája a neoklasszicista stílust követi provincionális formálásokkal. A nyugati oldalon a 
harangtorony pillérei kiülnek. Ezeket a timpanon zárja le. A timpanon mögött megjelenik a hajó boltozatát nyugatról 
lezáró oromfal. A torony második emeletén négy ablak nyílik az égtájakra; ez a toronyrész érezhet�en beljebb ül az 
els� emeletnél. A torony falazott szerkezete felett fém toronysisak található a kereszttel. 
 
Az apszist kívülr�l a nyolcszög három oldalával határolták, kelet felé ablakkal megnyitva. 
 
A naoszt öt boltszakaszra bontották, er�s hevederek választják szét a mez�ket. A boltszakaszok téglalap alaprajon 
szerkesztett csehsüvegek. 
 
A küls� homlokzatokat klasszicista falpillérek tagolják ablakokkal megnyitott közökkel. Az énekkari részek enyhén 
kiugranak az egyébként nyugodt ritmusú homlokzatból. 
 
Az ikonosztáz egyszer� asztalos munka. Az ikonok fest�je ismeretlen, a képek m�vészi igénye, színvonala nem 
magas. Az ikonok nagy része 1896-ból való, leginkább fára és vászonra festve, másik részük 1912-ben készült 
bádogra.80 - Az ikonok elhelyezése a szokásrendet követi: A császári ajtón az Angyali üdvözlet, Gabriel arkangyal 
és a négy evangelista. Ett�l balra Istenszül� a kisdeddel, jobbra Krisztus képe, felette az Úrvacsora. Az északi és déli 
ajtón Szt. Miklós és Szt. János. 
 
 

                                                 
79 Az ószláv bet�k számjelölésével kapcsolatban lásd: Függelék.6.7. 
80 DAVIDOV, Dinko 1990. p.340. 
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F.1.39. VILLÁNY 
 
 
Esperesség: Mohács 
Els� templom: XVIII. század els� fele 
Mai templom: 1773 
Egyházi ünnep: Istenszül� elhunyta /Nagyboldogasszony/, augusztus 28. (augusztus 15.) 
M�emléki besorolás: - 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Baranyai falu a Villányi-hegység keleti lejt�jénél a Karasica patak völgyének sík vidékén, nem messze Siklóstól.  
 
A Villány-siklósi borvidék meghatározó, névadó települése már a korai id�kt�l lakott hely volt. A megtalált 
régészeti leletek Villány �skori lakottságáról tanúskodnak. A falu fölötti Templomhegyen, a k�bányában talált 
k�eszköz és agyagedény maradványok, valamint a környékr�l el�került bronzkori tárgyak mind fejlett kultúráról 
tanúskodnak. Villányban a sz�l�m�velés eredete, a történelmi borvidék rangjának megszilárdulása a rómaiak 
birodalom éveihez köthet�.  
 
A faluról fennmaradt írásos feljegyzések nevét Villand, Vilaner, Villya, Vellám alakban is említik.  
 
A honfoglalást követ�en tiszta magyar családok lakta település lakossága a törökdúlás idején cserél�dött ki, amikor 
is szláv és rác nemzetiség� családok telepedtek meg területén. A németajkú lakosság jelentékeny lélekszámban csak 
az 1760-as évekt�l kezd�d�en választotta Villányt lakóhelyének. Magyar anyanyelv�ekkel a XIX. században b�vült 
lakossága. 
 
Az 1930-as években több mint 1600 német és 500 magyar lakosa volt, a szerb, horvát, sokác és oláh családok száma 
igen kevés a településen. A második világháború nyomán a németség kényszer� kiköltözését szül�földjükr�l el�zött, 
felvidéki magyarok betelepítése követte.  
 
A korábban külön területi, közigazgatási autonómiában létezett Virágost 1950-ben csatolták Villányhoz. 
 
A hetvenes évekre a falu magyar lakosságának lélekszáma kis híján elérte a másfél ezret, németségének létszáma 
sem csökkent 1200 alá, s további 33 délszláv lakost számláltak.  
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A szerbek a XVI. században telepedtek le területén, még a török uralom alatt. 
 
1687 után (Baranya török alóli felszabadulása), de leginkább 1690, a szerbek betelepülése után e baranyai vidéket a 
köztudatban Ráczországként, Ráczvilágként emlegették. Villány Szavoyai Jen� birtokai közé tartozott. A Rákóczi 
szabadságharc esztend�iben népe Szlavóniába menekült, ám az 1710-es években más rác jövevényekkel sokasodva 
visszatelepült. A tiszta szerb lakosú falut az 1715-16-os összeírás is megemlíti - ekkor körülbelül 10-20 nagy 
lélekszámú család lakott a kis faluban. A szervezett német és magyar kolonizáció visszaszorította a szerbek 
számarányát, de így is folyamatosan növekv� szerb lakosság számolhatunk. 
 
1721-ben a (kat.) kanoni vizitáció megemlíti, hogy Villányban még nincs katolikus hív�; a 90 "skizmatikus léleknek 
Mária tiszteletére szentelt temploma paticsfalú és náddal van fedve." 
 
A XVIII. század végén készült összeírás 44 szerb házat említ Villányban, és egy  szerb papot a 
Nagyboldogasszonynak szentelt templommal. Ekkor 38 római katolikus ház állt a faluban. 1796-ban 297 szerb 
lakosról tudunk Villányban, száz évvel kés�bb már csak 190 görögkeleti szerb élt 29 házban. A szerb görögkeleti 
vallásfelekezet� iskolának 26 diákja volt saját tanítóval. Villány szerb lakossága az els� világháborúban, a kor 
nemzetiségi politikájának jellemz�jeként jelent�s arányban települt át Jugoszláviába. Az asszimilációs folyamat a 
világháborúk után feler�södött. 
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A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
1896-ban filiális templom Magyarbólyhoz tartozóan, a mohácsi protopresbiterátus része. Az egyházi könyveket 
1777-t�l vezették. A paróchiát 1777-ben alapították; 171458 kataszteri hold tartozott hozzá. 
 
A XVIII. század els� felében meger�söd� szerb lakosság felépíti els� paticsfalú templomát. 
 
A mai templomot 1773-ban építették téglából és Nagyboldogasszony tiszteletére szentelték fel. A kis falusi barokk 
jegyében épült templom félköríves apsziszáródású, tornya zömök (-láthatóan kés�bbi építés�). Máig 
maradványaiban is szép plasztikus megoldású a k�kerítés barokk kapuzata. 
 
1996 októberében m�emlékké nyilvánították. 
 
A villányi templomban újra felhasználták az els� templom néhány ikonját, melyet még 1720-ban festettek: 
Boldogasszony Krisztussal, Jézus Krisztus és a Szentháromság - ezeket ma m�vészeti értékük miatt Szentendrén 
�rzik. A templomban �rzik a Boldogasszony elszenderedése témájú ikont, mely az 1760-as években készült, s 
néhány orosz ünnepi ikont is.81 
 
 
Dokumentumok:  alaprajz 
   2 metszet 
   4 homlokzat 

kapu rajza 
   fotók 
 
 
 

                                                 
81 DAVIDOV, Dinko 1990. p.302. 
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F.2. MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN ÁLLÓ, EGYKOR A BUDAI 
SZERB ORTODOX PÜSPÖKSÉGHEZ TARTOZÓ, MA MÁS KEZELÉS 
ALATT LÉV� EGYKORI SZERB ORTODOX TEMPLOMOK 

Más keresztény felekezethez illetve önkormányzat kezelésébe került 13 templom.F.1. 
rendszerének megfelel� részletezettséggel történ� bemutatás az adott emlékcsoportról. 

 
 
Magyarországról az I.világháború után több ezer szerb optált a kialakult új határokon túlra. Elhagyták a "befogadó 
országot", mely 250 évig életteret biztosított számukra, hogy visszatérjenek nemzetük �si földjére. E visszaköltözés 
mögött természetesen nem csak mély érzelmi okokat fedezhetünk fel, hisz Magyarország történelmük szerves 
részévé vált már, a nemzeti tudat már nem csak szorosan Szerbia területeihez kapcsolódott - hanem egyrészt 
gazdasági okai voltak: úgy gondolták, a megalakult Jugoszlávia jobb életfeltételeket tud majd biztosítani, mint 
amilyenek közt az akkori Magyarországon éltek. Másrészt érezték, ami mára teljes bizonyosságot nyert, hogy a 
trianoni határokon belül maradt nemzetiségekre az asszimiláció lassú, de elkerülhetetlenül végzetes folyamata vár.  
 
Több faluban szinte néhány lélekre csökkent a szerb lakosok száma. A templomok elhagyatottá váltak. Sem az 
egyházközség, sem a budai püspökség anyagilag nem állhatta a templomok fenntartását. Így került sor a második 
világháborúban is er�sen megrongálódott templomok lebontására az 1950-60-as években. Néhol azonban a 
templom-sorsok másként alakultak. Ha tartalmilag nem is, de tárgyi adottságaikban tovább élnek. Két, eladott dél-
magyarországi szerb templomról szólnék itt: Baja és Alsónána. 
 
Baja és Alsónána templomai állnak. Építéstörténeti folytonosságuk biztosított. De érzelmileg megsz�ntek létezni - 
már nem tárgyi emlékei a magyarországi szerbek életének.  
 
A protestáns egyházaknál a liturgikus tér, az épület azáltal válik Isten házává, hogy benne az istentisztelet tartatik. 
Valójában csak az istentisztelet tartalmára "lényegül át" a tér.  
 
Az ortodox vallású ember másként gondolkozik. Számára a templom mindig is Isten háza, akkor is amikor nem 
végeznek benne liturgiát. A templomtér oltárra-irányítottsága, az ikonosztázis tanító képei, a gyertyák fénye, a 
tömjén illata - mind az évszázadok alatt konzervativizmusában változni nem akaró hagyományvilág részei. S az 
ortodox szerb ember minden egyes részlethez érzelmileg köt�dik, mert számára ez jelenti a teljességet: a görögkeleti 
szerb templom valójában életének  s rajta keresztül az �si nemzeti tudat megtestesülése. 
 
Valahol itt érzem a kett�sséget a m�emlékvédelem ilyen megoldásaiban. Egyrészt igen fontos, hogy az épület még 
áll, ezáltal folytatva ezen építéshagyomány megjelenítését - de az érzelmi szálak elvágása miatt megsz�nik 
"magyarországi szerb templom"-nak lenni.  
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F.2.1. ALSÓNÁNA 

 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
Templom építési ideje: 1804 
Egyházi ünnep: Istenszül� elhunyta /Nagyboldogasszony/, augusztus 28. (augusztus 15.) volt 
 
 
A Nagyboldogasszony-ünnepnek szentelt templom 1804-ben épült. 1889-ben felújították. 1896-ban filiális templom 
Bátaszékhez tartozóan, saját pap nélkül, a mohácsi protopresbiterátus része. A egyházi könyvek 1861-t�l maradtak 
meg. A paróchiához 11 kataszteri hold tartozott. A budai püspökség 1896. évi sematizmusakor 28 házban 169 szerb 
lakos élt. A szerb pravoszláv felekezeti iskolában a tanító 23 gyermeket oktatott. 
 
1955-ben átadták a katolikus egyháznak. Az ikonokat, melyek kultúrtörténetileg értékesebbek voltak, elvitték 
Szentendrére a Szerb Egyháztörténeti és Tudományos Gy�jteménybe.1 
 
A szentély félköríves apszissal záródik. A templom arányaihoz viszonyítva az énekkari rész karakteresen kiül. A 
torony kés�bb épülhetett a hajótesthez; mai toronysisakja nem eredeti, valószín�leg egy t�zvész vagy villámcsapás 
tette tönkre az el�z�t, s a helyreállításkor nyerte ezt az épületidegen formát. 
 
A bels�t fa dongaboltozat fedi; az oltárnál cikkelyes negyedgömb. A deszkázat kékre van festve; a bordáknál és az 
alsó széleken azonban barnássárga-fekete-piros színezés emeli ki a csatlakozásokat. 
 
A templomhajó dongaboltozatán négy ikonméret� kép van az evangelisták ábrázolásával. A templomhajó közepe 
felett Krisztus mennybemenetelét ábrázolták a kör alakú festményen. Feliratok ószlávok - az eredeti szerb templom 
díszítéseir�l van szó.  
 
Ugyanez a színhatás érvényesül a kántorszékeknél is. Fent a karzaton találunk még maradványokat az állószékekb�l. 
Ezek ma funkció nélküliek. Ennyi maradt a szerb templom bútorzatából. A keresztel�kutat, melyen 1777 - feirat 
látható a k�be vésve, ma szenteltvíztartóként használják a hívek. Az oltártér prothézis és diakonikon fülkéjében ma 
szobrok állnak vagy raktározási célra használják. 
 
 
Dokumentumok:  fotók 
 
 

                                                 
1 DAVIDOV, Dinko 1990. p.389. 
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F.2.2. BAJA / KISTEMPLOM 
 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
Templom építési ideje: 1754 / 1842 
Egyházi ünnep: Istenszül� elhunyta /Nagyboldogasszony/, augusztus 28. (augusztus 15.) volt 
 
 
A templom 1747-48-as építése ellen Bácska vármegye vallásügyi bizottsága teljesfokú adminisztratív harcot 
folytatott. A magyar kormányzóságon keresztül felhívta Mária Terézia figyelmét a bajai szerb templomok önkényes 
felépítésére. A felirat elfogadást nyert, s ennek szellemében a vármegye vallásügyi tanácsa betiltotta a további 
építkezéseket, s pénzbírság fizetésére akarta kötelezni a szerb egyházközséget, amelyekb�l a katolikus templomok 
építését támogatták volna.2 
 
Pavlovity Viszarion bácskai szerb püspök személyes közbejárására azonban a templomot felépítették. 
 
A templom barokk stílusban épült. 1754-ben szentelte fel Pavlovity Viszarion. Az egyházi anyakönyveit 1774-t�l 
vezetik. Az 1840-es t�zvészben a templom jelent�sen megsérült - 1842-ben állították helyre; akkor kapta a 
harangtorony is a mai formáját. 
 
Az 1950-es években a budai eparchia átadta Baja város önkormányzatának. Ma a zeneiskola kamaraterme. 
 
 
Dokumentumok:  fotók 
 
 

                                                 
2 Részletesebben ezen eseményeket lásd: F.1.1.Baja fejezetnél. 
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F.2.3. BALASSAGYARMAT 
 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
Els� templom építési ideje: 1785 
Mai templom építési ideje: 1913 
Egyházi ünnep: Istenszül� születése /Kisboldogasszony/, szeptember 21. (szeptember 8.) volt 
 
 
Nógrád megye egyik járási központja. A budai szerb püspökség 1896-ban készült sematizmusakor még állt a 
Boldogasszony születése-ünnepnek szentelt templom, melyet 1785-ben építettek. 1896-ban paróchiális templom, 
saját pap nélkül, a budai protopresbiterátus része. Az adminisztrátori feladatokat szerzetes látta el. A egyházi 
könyveket 1786-tól vezették. A paróchiát 1786-ban alapították. A budai püspökség 1896. évi sematizmusakor 6 
házban 48 szerb lakos élt. (Összlakosság ekkor: 7738 f� 708 házban.) Több filia tartozott hozzá: Szécsény, Losonc, 
Gács, Fülek, Ipolyság, Palánka és Bozog. Az ikonosztáz Zsivkovity Mihail munkája 1815-b�l. 
 
A f� utcán álló templomot a századfordulón a város átépítése kapcsán elbontották, s a már szélesebb új f�utcával 
párhuzamos kis utcában épült meg Harminc Mihály épít�mester tervei szerint a szecessziós téglatemplom 1913-ban. 
 
Ma az önkormányzat galériájaként ideiglenes kiállításoknak ad helyet, bekapcsolódva a város kulturális életébe. 
 
 
Dokumentumok:  fotók 
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F.2.4. BUDAPEST / GÖRÖG ÉS MAKEDO-VLACH 
(PET�FI TÉRI MAGYAR ORTODOX TEMPLOM) 

 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
Templom építési ideje: 1792 
Egyházi ünnep: Istenszül� elhunyta /Nagyboldogasszony/, augusztus 28. (augusztus 15.) 
 
 
A Nagyboldogasszony-ünnepnek szentelt templom 1792-ben épült. 1870-ben felújították. 1896-ban paróchiális 
templom, saját pappal, a mohácsi protopresbiterátus része. A egyházi könyveket 1792-t�l vezették. Két paróchiát 
tartottak fenn: egy görög és egy makedón származású paróchus által vezetettet. A budai püspökség 1896. évi 
sematizmusakor 10 házban 395 pravoszláv lakos élt. A pravoszláv felekezeti iskolában a tanító 23 gyermeket 
oktatott. 
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F.2.5. ESZTERGOM DD. 
 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
Templom építési ideje: 1767 
Egyházi ünnep: Szent Mihály arkangyal, november 21. (november 8.) volt 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Középkori eredet� magyar város a Dunához rendez�d� külvárosokkal.  
 
A mai Esztergom és környéke az �skortól lakott településnek számít. A Várhegyen és a városban már a 
paleolitikumtól gazdag régészeti leletanyag került el�. A római korban jelent�s er�dítmény épült ki a Várhegyen, 
amely a Solva nevet viselte, s egyben a Duna menti limes vonal egyik fontos katonai er�dítménye volt. A 
népvándorlás korában sem maradt Esztergom lakatlan hely. Hun, germán, avar, kelta leletek sokasága jelzi 
kereskedelmi és történelmi nagyságát. A római korból megmaradt er�s útrendszer indokolta, hogy 970 körül Géza 
nagyfejedelem a Várhegyre tette állandó székhelyét.  
 
Esztergom nevét az újabb kutatások szerint a dunai bolgár eredet� b�rpáncél készít�inek településér�l kapta. Itt 
született 969-75 táján I. (Szent) István els� magyar király, akit 1001. január 1-én itt koronáztak meg. Ehhez az évhez 
kapcsolódik az esztergomi érsekség megszervezése is. Esztergom egyben a vármegye székhelye, az Árpád-házi 
királyok székvárosa és Magyarország f�városa is volt 1256-ig, IV. Béla koráig. A királyi várost és várat apróbb 
települések sora övezte. Jelent�s városfejleszt� tényez� volt az útkényszer, a város árumegállító joga. Így vált 
lehetségessé, hogy a vár alatt a Szent Miklós és Szent L�rinc templomok környékén kialakult az úgynevezett latin 
város, amelyet Lübecki Arnold már metropolisként emleget 1189-ben, amikor Barbarossa Frigyessel átvonul itt. 
1147-ben VII. Lajos is megfordult Magyarországon, amikor a keresztes hadakkal átvonult Esztergomon. A virágzó 
kereskedelemnek és életnek a tatárjárás vetett véget 1242-ben. A királyi városban a tatár seregek borzalmas 
pusztítást végezek, de a királyi várat nem tudták elfoglalni, mert azt katonáival Bajóti Simon megvédte. A város 
megmaradt lakossága a várba menekült. 
 
A tatárjárás után IV. Béla a királyi székhelyét Budára helyezte át, s a királyi palotát az esztergomi érsek kapta meg. 
Korábbi királyi fényét, gazdagságát már nem nyerte vissza a város, de mint az esztergomi érsekség székhelye, 
továbbra is országos jelent�ség� maradt. 
 
Az Árpád-ház kihalása utáni trónviszályokban jelent�s károkat szenvedett a város és környéke. Károly Róbertet is itt 
koronázta meg Bicskei Gergely választott érsek. Az egyre fenyeget�bb török támadások miatt Várady Pál az 
érsekséget Nagyszombatra helyezte át 1541-ben. 1542-ben Ferdinánd és a pápa csapatai Esztergom környékén 
gyülekeztek, hogy a törökt�l visszafoglalják Budát. A harcok során sajnos vereséget szenvedtek. Ezután 1543. 
augusztus 9-én Szulejmán szultán Esztergomot is elfoglalta. Ett�l kezdve Esztergom a budai vilajet egyik 
szandzsákjának központja lett, élén a szandzsákbéggel. A környez� falvak lakosságát a vár és a város építésére, 
meger�sítésére rendelték. Er�döt emeltek a Szent Tamás-hegyen s palánkvárat a mai Párkány területén. Változó 
sikerek után 1683-ban Sobieski János lengyel király és Lotharingiai Károly egyesített csapatai elfoglalták Párkányt, 
majd a várban lév� török hely�rség is megadta magát a szabad elvonulás reményében: október 28-án vonultak be 
ünnepélyesen a várba. 
 
Az újratelepül� lakosság a középkori alapokon négy önálló települést hozott létre. A királyi várost 1708-ig a budai 
kamarai adminisztráció igazgatta; a Viziváros az érsek birtoka, Szentgyörgymez� ugyancsak az érsek jobbágyfaluja 
volt; Szenttamás pedig a káptalan birtoka. Ez a négy helység az 1895-ös egyesítésig külön közigazgatás alatt 
m�ködött. A török alóli felszabadító harcokat követ�en az élet a legtöbb ostromot megért Vízivárosban indult meg 
els�nek. Rövidesen egyházi, majd közigazgatási központ lett. Kedvez�en hatott Víziváros fejl�désére, hogy 1690-
91-ben a vármegye is itt rendezkedett be, s ezzel a vármegye közigazgatás központjává vált. A helység er�teljesebb 
fejl�désére mutat az is, hogy amíg Szenttamáson a XVII. század végére 13 zsellér, 21 zsoldos katona és 15 rác bírt 
saját házzal, addig Vízivárosban (1699-ben) már 93 jobbágycsalád lakott fából, sövényb�l épített házaikban. 
 
1706-ban a Rákóczi féle felkelés, majd az 1710-ben kiütött pestisjárvány tovább rontotta a települések helyzetét, 
megtizedelve a népességet. A fejl�dés irányába mutató els� jelent�snek mondható politikai, közigazgatási lépésre 
1708-ban került sor, amikor a város visszakapta szabad királyi rangját.  
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A szabadságharcot követ�en ismét megélénkült a betelepülés a környékbeli falbakból és a német, cseh, morva 
területekr�l. Az új lakosság els�sorban a királyi városban telepedett le, s az új építkezések is a királyi város 
utcaképét tették városiasabbá. 1720-ban már 4 országos vásárt tartottak. 
  
Az 1710-es években a második felét�l dinamikussá váló fejl�dés eredményeként 1720-ra a hajdani középkori királyi 
város 2700 lakosával, 417 háztulajdonosával szinte teljesen beépült. A romjaiban még meglév� városfalakon belül 
(még állt a Budai és a L�rinc kapu is) kialakultak a telkek és a rájuk épített házak, az utcák új nyomvonalai. A 
XVIII. század második felét�l a fejl�dés üteme csökkent és egyenletesebbé vált. A vízivárosi rész is városiasabb 
küls�t öltött azáltal, hogy házai már k�b�l épületek. 1761-ben az érsekség visszakapta a katonaságtól a várat és így 
lehet�vé vált, hogy a lerombolt Szent Adalbert székesegyház helyén Barkóczy Ferenc érsek egy új templom alapjait 
rakassa le. A XVIII. században 1519-en nyertek polgárjogot a szabad királyi városban. A századfordulón és a XIX. 
század els� évtizedeiben is tovább folytatódott a város polgárosodása: 1802 és 1824 között újabb 514 polgárral 
gyarapodott a város. Ez utóbbi id�szakban a polgárjogot nyert ek közül 266 volt helybéli, 42-en települtek be 
Esztergom vármegyéb�l, a többiek az ország más megyéib�l. Foglalkozásukat tekintve: többségükben kézm�ves 
kisiparosok, kisebb számban keresked�k és honoráciorok voltak. 1838. március 13-án jeges ár zúdult a városra. A 
kárfelmérési iratokból tudjuk, hogy a királyi városban 859 házból 359 ház szenvedett kiseb-nagyobb károsodást.  
 
Már az 1848. március 18-án tartott közgy�lésen felvet�dött a négy város egyesítésének gondolata. Az els� egyesített 
tanácsülést a szabad királyi város, Víziváros, Szenttamás és Szentgyörgy-mez� részvételével 1853. október 30-án 
tartották. A négy városrész ezt követ�en, az abszolutizmus id�szakában, közigazgatásilag egybe tartozott. A XIX. 
század során addig nem tapasztalt növekedést mutatott a népesség. 1868-ban azonban a megye és a város együttes 
óhajára ismét leválasztották a szabad királyi városról Vízivárost, Szenttamást és Szentgyörgymez�t.  
 
1895-re felépült az Esztergomot Párkánnyal összeköt� Duna-híd. Ez els�sorban a terménypiac forgalmát élénkítette. 
A városi építkezéseknek nagy lendületet adott, hogy 1895-ben hosszas el�készítés után, újra egyesítették a négy 
várost. Az egyesítéskor a szabad királyi városban 163, Szenttamáson 308, Szentgyörgymez�n 305 házat írtak össze. 
1920-ban Esztergom 2066 házat számlált 16040 lakóval. 
 
1949-t�l kezd�d�en egyházi szerepe miatt Esztergom hátrányos helyzetbe került. Megsz�nt az esztergomi járás, s 
helyét a dorogi járás vette át, ahogyan megyeszékhelyi rangját Tatabánya. A Megyei Bíróság és Ügyészség is 
Tatabányára került, s csak a Levéltár maradt Esztergomban. 1949-ben lakosainak száma már meghaladta a 20 ezret. 
A legnagyobb lélekszámot az 1980-as népszámláláskor regisztrálták: 29088 volt a város állandó népességének 
száma. 
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A szerbek katonai szolgálatot teljesítve jelentek meg el�ször Esztergomban: Mátyás király sajkásaiként a XV. 
század második felében t�ntek fel. A XVI. században már családjaikkal találkozunk a szerb városrészben, amely 
hasonló státusszal rendelkezett, mint a budai Tabán illetve Komárom és Gy�r szerb negyedei. A város 1543-as török 
általi elfoglalásával jelent�s változás állt be a fels�-dunai városok katonai-politikai hovatartozásában: Gy�r és 
Komárom a Magyar Királyság területéhez tartozott, Esztergom az Oszmán Birodalom részévé vált.  
 
Az 1693-as felszabadítás után a királyi városban maradt rácok igyekeztek önállóságukat meger�síteni. A Rákóczi 
féle szabadságharcban elpusztult templomukat hitközségük által 1720-ra újra felépítették. A szerb városrész a 
háborús id�kben elnéptelenedett, de hamarosan, a XVI. század második felében már muzulmánok, szerb martalócok 
és városi lakosok költöztek be. 
 
A budai püspökség 1896. évi sematizmusakor 1 házban 14 szerb lakos élt. (Összlakosság: 9349 f� 1054 házban.)  
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
A Mihály és Gábriel arkangyaloknak szentelt templom 1711-ben épült. 1896-ban paróchiális templom, saját pappal, 
a budai protopresbiterátus része. A egyházi könyveket 1698-tól vezették. A paróchiát 1698-ban alapították. Filiája 
volt Vác. 
 
A török id�kb�l való kis templomocska helyén 1711-ben emeltek ideiglenesen templomot id�tálló anyagból a 
szerbek. A mai barokk, Szent Mihály arkangyalnak szentelt templomot 1767-ben építették. A XVIII. század elején 
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ismeretlen görög fest� készített számára hat ünnepi ikont; a század '40-es éveiben pedig Nedeljko Popovity festett 
két frízt apostolokkal.3 
 
Az esztergomi templomot a város kezelésébe adta a püspökség. Annak szakrális és kultúrtörténeti emlékeit átvitték a 
Szentendrei Szerb Egyházm�vészeti Gy�jteménybe. 
 
 
Dokumentumok:  alaprajz 
   metszet 
   4 homlokzat 
   ikonosztáz rajza 
 
 

                                                 
3 DAVIDOV, Dinko 1990. p.341. 
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F.2.6. KECSKEMÉT 
 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Budai 
Templom építési ideje: 1828 
Egyházi ünnep: Pünkösd volt 
 
 
Önálló város Pest megyében. A Pünkösd-ünnepnek szentelt templom 1828-ban épült az 1564-es helyén. 1896-ban 
paróchiális templom, saját pap nélkül, a budai protopresbiterátus része. Az adminisztrátori teend�ket szentendrei 
paróchus látta el. A egyházi könyveket 1778-tól vezették. A paróchiát 1564-ben alapították, a paróchia épülete 
1895-ben épült; 20 kataszteri hold tartozott hozzá. A budai püspökség 1896. évi sematizmusakor (a filiákkal együtt) 
48 házban 86 szerb lakos élt. (Összlakosság: 48493 f� 7533 házban.) A szerb pravoszláv felekezeti iskola nem volt. 
Filiái voltak: Nagyk�rös, Cegléd, Szolnok, Félegyháza, Irsa, Alpár és Pusztaladány. 
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F.2.7. MAGYARCSANÁD 
 
 
Esperesség: Szeged 
Mai templom: 1808 (ma román templom) 
Egyházi ünnep: Krisztus mennybemenetele 
M�emléki besorolás: MJ 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
A történeti vonatkozásokat és a szerb történeti adatokat lásd a Magyarcsanád-leírásnál a Függelék.1.21. fejezetben a 
szerb templom bemutatásánál. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
A szerbek már 1808-ban felállították nagy copf stílusú templomukat Krisztus mennybemenetelének szentelve. 
Ekkortól vezetik az egyházi iratokat is. A Krisztus feltámadása templom ikonosztázának faragványait ismeretlen 
mester készítette neoklasszicista elemekkel b�vített barokk stílusban. A stílus legjobb munkái közé tartozik a bánáti 
szerb területeken. Az ismeretlen szerb fest� ikonjait a román Jovan Zajku festette át 1908-ban. 
 
1875-ben a szerbek átengedték templomukat a románoknak. 
 
 
Dokumentumok:  fotók 
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F.2.8. MISKOLC 
 
 
Egyházi joghatóság: magyar ortodox egyház 
Els� templom: XVIII. század eleje 
Mai templom: 1785 
Egyházi ünnep: Szent Naum volt 
M�emléki besorolás:  
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Város észak-kelet Magyarországon. A település gazdag helységtörténeti feldolgozottságára tekintettel adatokat nem 
közlünk. 
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
Szerbekr�l nincsenek adataink a Nagy Vándorlást megel�z� id�kb�l. A XVIII. században fokozatosan települtek be 
cincárok, leginkább keresked�k és iparosok Makedóniából. A század végére 80-nál több pravoszláv ház volt a 
városban, 400-500 lakossal. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
Már a XVIII. század elején állt ortodox kápolna Miskolcon Szent Naumnak szentelve, akinek tiszteletét a cincárok 
hagyományosan viselték.4 (Több Naum-ábrázolást is találunk ma Miskolcon – ezek közül az egyik legkvalitásosabb 
Teodor Szimeonov Gruntovity 1770-b�l való ikonja.) A kápolna liturgiáját az 1741-ben Moszchopolban nyomtatott 
Akolutije-b�l görögül tartották.  
 
A XVIII. század második felében a gazdagodó cincárok és szerbek elkezdtek gy�jteni egy új templom építésére. A 
tehet�s adományozóknak köszönhet�en gyorsan növekedett a t�ke az építkezéshez: egy feljegyzés szerint a gazdag 
Diamandija Emanuel keresked� egymaga 7840 forintot adományozott a munkálatok második fázisához és a 
díszítésekre – ezen összegb�l akár egy nagyobb templomot meg lehetett építeni ekkor. 
 
Levéltárak meg�rizték a miskolci templom építésének els� dokumentumát: Vidák Vityentija Jovanovity karlóczai 
mitropolita levele gróf Stifl udvari megbizottat kéri, hogy legmagasabb fokon járjon el a miskolci szerbek 
templomépítési szándékának rendezése céljából. Azonban mint máshol, itt is akadályokba ütközött az építkezés 
megkezdése. Egy 1781-ben kelt levél kéri az újonnan kinevezett Putnik Mojszej karlóczai mitropolitát, hogy végre 
engedélyezzék az építkezést. A levelezések sorát nem ismerjük pontosan, azonban 1785-ben a templom felépült. A 
város építéstörténetével foglalkozók az építkezést 1785 és 1806 közé datálják: a korábbi id�pont valószín�leg a 
templomhajó elkészültét jelöli, míg a kés�bbi a torony megépültét; a köztes id�szakban pedig a bels� díszítése 
folyhatott. 
 
A miskolci templom egyhajós, nyugati középtornyos épület monumentális méretekkel: 17 m széles és 38 méter 
hosszú. Az öt boltszakaszos templomhajót keleten félköríves apszis zárja. Copf stílusban épült. A posztamensre 
állított ión pilaszterek er�teljes párkányt támasztanak alá, melyet a nyugati tengelyben hangsúlyos timpanon díszít. 
A félköríve ablaknyílásokat szegmensíves keretezések b�vítik függ�leges irányban, s ezt a vertikalitást 
hangsúlyozza a lendületes ívezetb�l kinyúló karcsú torony is. A középtengely kiemelésére szolgál az axis kett�zött 
pilaszteres keretezése, a síkból enyhén el�relép� homlokzati középmez� meger�sítése. 
 
Az architektonikus egységet kiemeli a déli és nyugati oldal k�keretezésú kapujai. A nyugati kapu mögött márvány 
k�tábla utal az építkezés dátumára: 1785.   
 

                                                 
4 Szent Naum tiszteletének sajátos köt�dése van Miskolchoz. Az ikont, mely elterjesztette ismeretét, egy miskolci cincár 
keresked�, Mihailo Gotini rendelte meg Krisztofor Zsefarovitytól és Tomas Mesmert�l 1743-ban Bécsben. A donátor az ikont 
elkészülte után az ohrodi tó melletti Szent Naum kolostornak adományozta.   
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A díszes ikonosztáz Jankovity Miklós munkája, aki a közeli Egerben tartott fenn faragóm�helyt néhány segéddel. 
1789-91-ben készítette Eger ikonosztázát, s a Miskolcit is vele majdnem egy id�ben fejezte be a cári kapu feletti 
szigno szerint: „JANKOVITS: SRUM: FUM: 1791, JULI 15”. Mindez azt jelenti, hogy akét ikonosztázon egyszerre 
dolgozott. Részleteiben megfigyelhet� az elemek kölcsönös megjelenése, de a miskolci, már csak méreténél is 
fogva, sokkalta monumentálisabb: a nyitott kartusok és a lunetta nagyobb számú ikonjainak lehet�sége 
leny�göz�bb. S ugyanakkor e ikonosztáz sokkal lecsendesed�bb stílust mutat, sokkalta klasszikusabb egészében. 
 
A fest�i munkákat Kuhlmeister Anton készítette segédeivel a XVIII. század utolsó évtizedében. A lunetta ikonjai, 
stíluselemzés alapján, más mesternek tulajdoníthatóak. Azonban a falképek ugyancsak Kuhlmeister m�helyének 
munkái 1806-ból.5   
 
 
Dokumentumok:  nyugati homlokzat 
   ikonosztáz rajza 
 
 

                                                 
5 DAVIDOV, Dinko 1990. pp.334-336. 
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F.2.9. NAGYK�RÖS 
 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
 
 
1896-ban paróchiális templommal rendelkez� egyházközség Kecskemét filiájaként, a budai protopresbiterátus része. 
Az egyházi könyveket 1789-t�l vezették. 
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F.2.10.A. SZENTENDRE / IZBÉGI TEMPLOM 
 
 
Egyházi joghatóság: római katolikus egyház 
Mai templom: 1738 
Egyházi ünnep: Pünkösd volt 
M�emléki besorolás: MJ 
 
 
A város történeti leírását és a szerb vonatkozású adatokat a Függelék.1.35. fejezet részletesen tárgyalja. 
 
1896-ban filiális templom, a budai protopresbiterátus része. Az egyházi könyveket 1752-t�l vezették. 
 
A település neve a zbeg = menedék szerb szóból származik. A nagy szerb vándorlás alkalmával itt leteleped� szerb 
népcsoport által alapított helység 1766-ig önálló volt - ekkor olvasztotta magába Szentendre. 
 
A Szentlélek tiszteletére szentelt templomot 1738-ban építették - a püspöki templom után ez volt a második a k�b�l 
épített szentendrei templomok sorában. Az alacsony temlomhajóhoz a tornyot csak a XVIII. század 2. felében 
állítoták. 6 A széparányú barokk tornyot 1806-ban új, copf ízlés� rézfedéssel látták el, valószín�leg ekkor kapta a 
f�homlokzat is mai copf architektúráját. 
 
Nyugati f�homlokzata középtornyos elrendezés�, ereszmagasságban háromtagú f�párkánnyal zárul, és dór lizénák 
tagolják három részre. A rizalitszer�en kissé el�reugró középrész enyhe homorulattal csatlakozik az oldalsó 
mez�khöz. Felette két emeletsorral emelkedik ki a torony - homorúan lesarkított, kváderezett kialakítású élekkel, a 
legfels� emeleten füzéres ión fejezet� lizénákkal szegélyezve. Óranyílásos, gazdagon tagozott f�párkánya felett 
hegyes csúcsvégz�dés�, párnatagos sisak emelkedik. Levéldíszes, domborított rézfedésén 1806-os évszám található. 
Az egyszer�, íves oromfallal közrefogott torony fels� ablakai kosáríves záradékúak, könyökl�párkányuk alatt copf 
füzérdíszes mellvéddel. Az egyeneszáradékú sarokkonzolos barokk k�keretezés� f�kapu felett hasonló kialakítású 
kórusablak. A faragott kapuszárnyak copf stílusú asztalosmunkák.  
 
Egyszer�bb oldalhomlokzatain néhány apácarácsos barokk ablak nyílik, a déli oldalon copf asztalosmunkájú 
oldalkapuval. 
 
A templom belseje hevederekkel négy szakaszra osztott, fiókos dongaboltozatos barokk tér.7 Keleti oldalán az 
oltártér a nyolcszög három oldalával záródik. 1948-ban, amikor a katolikus egyház vette át a templomot, 
kereszthajó-szer� oldalkápolnákkal b�vítették a hajótestet. 
 
A templomkert kerítéskapuja gazdag indás és levéldíszes kovácsoltvas szárnyaival a rokokó vasm�vesség igen 
értékes emléke. A Saborna-székesegyház kertkapuival való hasonlósága alapján feltehet�en Ginesser Márton 1770 
körüli m�ve. 
 
Az ikonosztázt 1948-ban a pécsi görögkeleti kápolnába vitték. 
 
 
Dokumentumok:  alaprajz 
   déli homlokzat 
   nyugati homlokzat 
   nyugati bejárati kapu rajza 
   fotók 
 
 

                                                 
6 DAVIDOV, Dinko 1990. p.368. 
7 HORLER Miklós 1960. pp.133-134. 
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F.2.10.B. SZENTENDRE / OPOVACSKA-TEMPLOM 
 
 
Egyházi joghatóság: református egyház 
Els� templom: 1692 
Mai templom: 1746 
Ikonosztázis: 1740-es évek vége ( ma Hercegszántón ) 
Egyházi ünnep: Szent Miklós ereklyéinek átvitele, május 22. (május 9.) volt 
M�emléki besorolás: MJ 
 
 
A város történeti leírását és a szerb vonatkozású adatokat a Függelék.1.35. fejezet részletesen tárgyalja. 
 
1896-ban filiális templom, a budai protopresbiterátus része. Az egyházi könyveket 1777-t�l vezették. 
 
A Szent Miklósnak szentelt templom nevét az Opovácról idetelepültekr�l kapta. Az egyházi könyvekb�l 
megtudhatjuk: „E templom 1746-ban épült, t�le balra állott a régi templom, amelyet 1692-ben fából építettünk.” 8 A 
mai templom a Preobrazsenszka befejezésével egyid�ben épült. Néhány évtizedig torony nélkül állt - nyugati 
homlokzata mai formáját 1777-ben nyerte el. 
 
A kis egytornyos épület a legegyszer�bb Szentendre templomai közül. A kissé el�reugró toronytestet kétoldalt 
homorúan ível� oldalszárnyak fogják közre, egytagú f�párkánya felett egyszer� háromszög� oromfalakkal. A 
f�párkány alatti részt földszintet és emletet összefogó falisávok tagolják. A felette kiemelked� toronytestet 
meglehet�sen eltorzított lizénák szegélyezik s egytagú óranyílásos f�párkány zárja. Középtengelyében egyenes 
záradékú, sarokkonzolos barokk k�keretes kapu nyílik, felette szegmensíves kórusablakkal, az oldalszárnyakon 
egyeneszáradékú ablakok. A kórusablak magasságában az oldalsó mez�kben, az övpárkány felett az oromzatos 
átvezetések által közrefogva félköríves záródású szoborfülkék találhatóak. ( Mivel az ortodox vallás tiltja a 
szoborállítást, ezeknek a falfülkéknek gyakorlati szerepük nincs - Feltehet�en egy katolikus templom tervének 
adaptálásáról lehet szó. ) A szintén félköríves toronyablakok keretezés nélküliek. A tornyot egyszer� piramidális 
sisak zárja le. Az oldalhomlokzatok támpillérei között egyszer�, félköríves ablakok nyílnak, a déli oldalon barokk 
k�keretes ajtóval. Szentélyzáródása szabálytalan ötszög alaprajzú.9 
 
Egyszer� bels�terét sima falpillérek tagolják négy fiókos dongaboltozatos mez�re. 
  
A  XIX. században a templom híveinek száma elapadt, így a múlt század folyamán az épület állaga leromlott. A 
használaton kívül álló épületet 1913-ban a református egyház vette meg. Az ikonosztázist Hercegszántóra vitték át. 
 
 
Dokumentumok:  alaprajz 
   keleti homlokzat 
   nyugati homlokzat 
   fotók 
 
 

                                                 
8 DAVIDOV, Dinko 1990. pp.366-367. 
9 HORLER Miklós 1960. pp.163-165. 
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F.2.10.C. SZENTENDRE / TYIPROVACSKA-TEMPLOM 
 
 
Egyházi joghatóság: római katolikus egyház 
Els� templom: 1708 
Második templom: 1753 
Mai templom: 1792 
Egyházi ünnep: Szent Péter és Szent Pál apostolok, július 12. (június 29.) volt 
M�emléki besorolás: M 
 
 
A város történeti leírását és a szerb vonatkozású adatokat a Függelék.1.35. fejezet részletesen tárgyalja. 
 
1896-ban paróchiális templom, a budai protopresbiterátus része. A keresztel� könyvet 1725-t�l, a temetkezésit és 
házasságit 1726-tól vezették. A paróchiát 1690-ben alapították.  
 
A Tyiprovacról érkez� betelepül�k Szentendre délkeleti részén alapították meg mahalájukat, ahol 1708-ban 
templomot állítottak fából. Ezen els� templomot Szt. Miklósnak szentelték, csak kés�bb lett a véd�szentje Péter és 
Pál apostol.10 A gazdagodó egyházközösség 1753-ban k�b�l épített templomot állított ugyanezen a helyen. Az 
épület kisebb méret� templom volt, részben a földbe süllyesztve. 1775-76 közt magas tornyot állítottak a 
templomocska elé. "Archív anyagokra alapozva állíthatjuk, hogy a mai, sorban harmadik Tyiprovacska-templom 
1791-92-ben lett felépítve az 1776. óta álló torony mellé. " 11 Nagy helyreállítási munkák folytak az épületen az 
1800-as t�zvész és az 1836-os árvíz után. 1862-63-ban a templomot renoválták. 
 
A szép arányú és monumentális felépítés� f�homlokzatot az oldalhomlokzatok magasságában er�s háromtagú 
f�párkány zárja le, mely a falsíkot három részre tagoló dór - középrészen kett�zött -pillérek felett golyvázódik. A 
középrész felett két emeletsorral emelkedik ki a torony, kétoldalt volutákban végz�d� oromfallal közrefogva, melyet 
a volutákon álló rokokó vázak és az osztópárkányon álló kalasszicizáló obeliszkek díszítenek. A torony alsó 
emeletét falsávok, fels� emeletét ión lizénák szegélyezik. Óranyílásos f�párkánya felett egyszer� gúlatet� fedi. (E 
toronysisak az 1862-es renoválás idejéb�l való.) A homlokzat középtengelyében nyíló f�kapu díszes barokk 
k�keretezés�, sarokkonzolos, íves záradékkal - felette törtvonalú, középen volutákban záródó, gazdagon tagozott 
szemöldökpárkánnyal. A farácsos kapuszárny copf ízlés� asztalosmunka, fels� mez�jében csúcsívsoros frízzel 
közrefogott füzérdíszes rozettával. 12 
 
Oldalhomlokzatát végigfutó háromtagú f�párkány zárja le és pillérek, illetve falsávok tagolják - közöttük 
sarokkonzolos egyeneszáradékú k�keretes ablakokkal. Mindkét oldalhomlokzatán egy-egy klasszicizmusba hajló 
copf kapuzat nyílik. "A kapuknak mind márványkerete, mind tölgyfából faragott szárnyai a XVIII. század utolsó 
éveiben általánossá vált  XVI. Lajos-stílus formáit követik. A keret két szélén egy-egy fonadékos dísz� s volutás 
akantuszleveles konzolban végz�d� pilazster áll. Ezek tartják a sima tükr�, tagoltan el�relép� gyámsoros párkányt.  
A kapuk bélletét két vájatolt, fejezetes falpillér, illetve az ezeken nyugvó, plasztikus rozettával ékesített kosárív 
alkotja. Az ívsarkokban háromszög alakban elhelyezett akantuszlevélcsomók láthatók. Utóbbi motívum, a fejezetek 
akantuszleveles konzoljai, a vájatolt falpillérek, a reneszánsz faragványok formáit másolják, s a felhasznált piszkei 
vörösmárvány anyaga is arra utal, hogy ezen remekm�vek mestere a magyarországi reneszánsz faragványokat jól 
ismerhette, s ezek formai hagyományait felhasználta e koraklasszicista m�vek megalkotásánál."13 
 
Bels� tere páros hevederekkel négy csehboltozatos mez�re tagolódik, félköríves záródású szentélyapszissal. A 
szentély el�tti boltmez� kétoldalt exedrákkal b�vül, melyek eredetileg az énekesek padjai ( pevnica ) elhelyezésére 
szolgáltak. A boltozatok hevederei páros korinthoszi lizénákkal tartott háromtagú vállpárkányokra futnak le, 
közöttük minden boltmez�ben egy-egy ablak nyílik. A torony alatt három kis boltmez�s nyitott el�csarnok van, 
melyb�l a f�kapu nyílik s dél felé egyszer� farácsos ajtózárja le. 
 

                                                 
10 Voit Pál közlése szerint egy 1857. évi leltár nevezi a két apostol tiszteletére szentelt egyháznak.; in: VOIT Pál 1968. p.17. 
11 DAVIDOV, Dinko 1990. p.365. 
12 HORLER Miklós 1960. pp.136-140. 
13 VOIT Pál 1968. p.18. 
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1920-ban a templomot a római katolikus egyház számára megvette a város. Az ikonosztázt elszállították Prizrenbe 
(Szerbia), ahol a Bogorodica Ljevicska-templomban állították fel. A többi egyházi berendezést és eszközt a múzeum 
�rzi. 
 
 
Dokumentumok:  alaprajz 
   nyugati homlokzat 
   északi homlokzat 
   déli bejárati kapu rajza 
   fotók 
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F.2.11. VÁC 
 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
Templom építési ideje: 1792 
Egyházi ünnep: Szent Miklós ereklyéinek átvitele, május 22. (május 9.) volt 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Vác, ez a „régt�l fogva híres város” – neve a latinban Vacium, Vacia, Bachaia; a németben Waitzenm, Waizen, 
Watzen; a szlovákban Wacow, Vacov formában fordult el� –  püspöki és káptalani székhely, 1552-ig Nógrád 
vármegyéhez tartozott, azóta Pest megyében fekszik, a Duna bal partján, a Dunakanyarban. 
 
A megtelepedésnek kiváló természeti feltételei voltak. A régészeti feltárások során talált leletek az emberi 
megtelepedés szinte töretlen folyamatosságát bizonyították. A római korból a limesen túli Barbaricum területén 
tártak fel kései, III. századi szarmata településnyomokat, valamint itt volt 322. után a római-szarmaták által az 
Alföldön kiépített többvonalas sáncrendszer, az ún. – Cs�rsz-árok középs� szakaszának végpontja, melynek egyik 
elemét megtalálták a Szentendrei-szigeten lév� Bolhavárnál. A honfoglalás kor legismertebb lelete a Csörögi-
sz�l�kben talált, X. századi Karoling-típusú (kétél�, egyenes) kard, amit leginkább a honfoglaló Megyer törzs 
harcosai használtak. 
 
Vác korai történetér�l, kialakulásának id�szakáról a legendás elemeket is magába foglaló Képes Krónikából 
értesülhetünk. Eszerint, amikor Géza, László, és Ottó hercegek 1074-ben Salamon király ellen vonultak fel, Vác 
táján táboroztak. 
 
A legáltalánosabban elfogadott vélemény szerint a „Vác” név szláv eredet� szóból, puszta személynévb�l 
keletkezett, magyar névadással. El�ször az alsó-szászországi Yburg város évkönyvében, az 1074. évi események 
leírásánál említik „Wazenburg”-ot, azonban az elnevezés nem feltétlenül a vár, hanem inkább egy er�dített 
városmag, a püspökvár meglétét bizonyítja, ahol az els� egyházi épületek, a püspöki palota, a papi, a kanonoki 
házak és a szolgálónépek házai lehettek. Vác (Wac) és a Szent Mária váci püspökség els� okleveles említése 1075-
ben történik, a garamszentbenedeki monostor alapítólevelében. Szent István király nevéhez f�z�dik a váci 
püspökség – utolsóként az általa létrehozott 10 egyházmegye sorában – alapítása, míg az els� székesegyház építését 
I. Géza király kezdte meg vagy fejezte be, ahová a Képes krónika szerint – a korabeli szokásnak megfelel�en – 
1077-ben el si temették. 1103-ból származik az els� hiteles adat Marcellus váci püspökr�l, míg a káptalant 1196-ban 
említik el�ször, hiteles helyként, 1227-ben. 1241. március 17-én, Fekete vasárnap – Rogerius mester tudósítása 
szerint – a várost elpusztították a tatárok. 
 
A tatárjárás után újjáépítették és b�vítették a várost. A vártól északra, a Duna partján elhelyezked� váralja részt�l a 
behívott német telepesek megalapították a német várost. E várost 1319-ben említik el�ször oklevélben, amikor 
kijelölik az itt megépítend� Szent Jakab kolostor helyét. A váralja rész ekkor kapta a megkülönböztet� magyar város 
elnevezést. A magyar város birtokosa a váci püspök volt, de a káptalannak is voltak itt birtokrészei. A német város 
földesura szintén a váci püspök volt. Mindkét várost „civitas”-ként említik a források, melyeknek közös bírája, de 
külön tanácsa és pecsétje volt. A vár, valamint a magyar és a német város lakossága a XVI. század elején 1155 f� 
körül lehetett, a házak száma 249 volt. Vác kedvez� földrajzi helyzeténél fogva fontos csomópont volt, ahol 
szárazföldi kereskedelmi útvonalak (a bányavárosok és a F�város-Bécs-Nürnberg, valamint az alföldi részek felé 
vezet� utak) és a dunai vízi út találkoztak. Éves vásárt, sokadalmat, évente három alkalommal tartottak itt, s e 
szerepköre a f�város körül elhelyezked� regionális gazdasági központok egyikévé emelte.  
 
A török portyázók már 1526-ban megtámadták a várost, sikertelenül. 1542-ig, az els� török uralom kezdetéig Vác a 
két király, Ferdinánd és Szapolyai János közti harc függvényében tartozott hol az egyikhez, hol a másikhoz. Buda 
1541. évi elfoglalása után a püspök-földesúr, a váci káptalan tagjai, a rendházak szerzetesei és a város tehet�sebb 
polgárai is elmenekültek Vácról. A magyarok és törökök közti csatározások, s ezzel együtt a többszöri 
uralomváltozás után, 1544 tavaszán kerül 50 évre török uralom alá a hódoltsági terület északi csúcsán lév� város. A 
török hamar berendezkedett a városban: a magyar városból kiszorították a magyarokat, akik a német városba 
költöztek át, s ezzel meg is sz�nt a középkori megkülönböztetés a két város között. A budai szandzsákhoz tatozó 
Vác a váci náhije („kerület”) székhelye volt, melynek igazgatási körzetéhez 66 falu és 21 puszta tartozott. A város 
magyar földesura a váci püspök maradt, míg a törökök szultáni khász birtokként kezelték. Vác megtartotta vámhely 
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jellegét, s�t a legnagyobb török vámhely volt a XVI. század második felében. A XVII. századra elnéptelened� 
környékbeli falvak (Naszály, Gyada, Csel�te, Csörög, Vácrév, Sz�d és Göd) területét is a váciak használták. Vác a 
15 éves háború után ismét harmincadvámhely lett. Évente négy országos vásárt és vasárnap állandó hetipiacot 
tartott. A Dunán a XVI-XVII. században a hadi és a kereskedelmi közlekedést megkönnyít� hajóhíd állt, amit 86 
hajó tartott.  
 
A 15 éves háború idejében – 1594 szeptembere és 1620 között – Vác magyar uralom alá tartozott. A magyar uralom 
id�szakában Bocskai István fejdelem 1604-1606 között birtokolta várost, majd a zsitvatoroki béke értelmében került 
Rudolf kezére. A török azonban nem mondott le Vácról, és a törökkel szövetséges Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 
csapatai 1619-ben elfoglalták Vácot. 1620-ban ismét török kézre került – ekkor rombolták szét a törökök a 
középkori székesegyházat és köveivel a várat er�sítették meg -, immár a török uralom végéig. A XVII. század 
közepéig meglehet�sen magas volt a város magyar lélekszáma (1000 felett). 1570-re a lakosság közel fele a 
mohamedán törökökb�l állt, de éltek a városban a törökkel együtt bejöv� szerbek, valamint cigányok és átmenetileg 
zsidók is. Pongrácz György váci püspök 1675. évi Informatiojában Vácról kálvinista helyként ír, katolikusok tehát 
nem lakták.  
 
A törökök csak 1685 tavaszán, esetleg kés�bb távoztak, felrobbantva a várost és a várat. A város benépesítésére 
els�sorban német telepeseket hívott be a város püspök-földesura. 1709-ben a várost felégették a császári zsoldban 
álló szerb csapatok, a lakók egy része elmenekült, egy része a kitört pestisjárványban halt meg, a város császári 
fennhatóság alá került. 
 
A Kollonits Zsigmond és Altmann M. Frigyes püspökök által elképzelt és részben megvalósított városrendezési 
elképzeléseket az 1730-es t�zvész semmisítette meg, s ezt követ�en megkezd�dtek az 1730-as éves elején a nagy 
építkezések, amelyek szétfeszítették a középkori városkereteket, majd e folyamatot az 1760-as évek nagyarányú 
városrendezése és újabb épületek emelése követte. Mihály Károly és Eszterházy Károly püspökök folytatták, majd a 
m�vet Migazzi Kristóf bécsi érsek ás váci püspök fejezte be, els�sorban a székesegyház és a püspöki palota 
felépítésével. A város ekkor nyerte el azt a küls� arculatát, mely a mai napig is jellemz� a belvárosra.  
 
A török uralom elmúltával Vácra visszatért reformátusokat Kollonits Zsigmond14 1712-ben kitiltotta a városból, 
akik a városfalon kívül telepedtek le, és Kis-Vác néven önálló jobbágyközséget hoztak létre, ami 1769-ben egyesült 
Püspök-Váccal. 
 
A XVIII. század elején a lakosság magyar része (44 %) f�ként Pest, Nógrád és Hont megyei betelepül�kkel egészült 
ki, a németek (28 %) többsége Ausztriából és Bajorországból érkezett, a szlávok (15%) cseh, morva és szlovák 
területekr�l érkeztek. Az említett nemzetiségek, valamint a még a városban él� görögkeletiek többsége, a XVIII. 
század végére nagyrészt (ekkor a lakosság 10%-át tették ki), a XIX. század közepére teljesen elmagyarosodott. 
 
A városok feletti földesúri joghatóság megsz�ntetésével, többszöri kísérlet után, 1859-ben sor került Káptalan-Vác 
és – az 1840-ben rendezett tanácsú várossá vált – Püspök-Vác egyesítésére. Az úrbéri egyezség megkötésére csak 
1867-ben került sor a városok és volt földesuraik között. 
 
Az 1880-as évek végén pusztító filoxéra-járvány megsemmisítette a sz�l�k háromnegyed részét, s ezzel több száz 
család marad megélhetés nélkül. 
 
A két világháború között, 1929-ben szervezték át a rendezett tanácsú várost megyei várossá. 
 
Vác lakosainak száma 1857-ben 12799, s folyamatos gyarapodást mutat, mely az I. világháborúval sem torpan meg: 
1900-ban 16720, 1920-ban 19287. Visszaesés tapasztalható a II. világháború után (1941 – 22076, 1949 – 21287 
lakos), de attól kezdve állandósuló növekedés tapasztalható, míg 1980-tól stagnál lakóinak száma:33800 körüli. 
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A váci kereskedelmi élet szerepl�i a távolsági kereskedelmet bonyolító, török területr�l áttelepített és itt 
keresked�testületbe tömörül�, görög-keleti hitvallású délszlávok, macedóniaiak és albánok (általánosan elterjedt 
nevükön „görögök” vagy „rácok”) és boltot vezet� katolikus keresked�k voltak.  
 

                                                 
14 Vác kiemelked� helytörténetírója volt Kollonits Zsigmond (1676-1751) váci püspök (1708-1716), majd haláláig bécsi püspök, 
illetve érsek. 
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A görögkeleti egyházközségben nagyobb arányban vettek részt görögök. A fentiekben ismertetetteken túl kevés 
utaló adatot találtunk a szerbekre vonatkozóan. A kereskedelemben jártas, a hajózással messzire nyúló 
kapcsolatokkal rendelkez� szerbek-görögök-makedónok gazdasági erejüknél fogva jelent�s hatalommal bírtak a 
városban. Azonban a kereskedelmi életet a XIX. század közepéig uraló görög keresked�k nagy része id�vel elhagyta 
a várost.  
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
A Szent Miklósnak szentelt templom 1792-ben épült. 1896-ban filiális templom, saját pap nélkül, a budai 
protopresbiterátus része. A egyházi könyveket 1775-t�l vezették.  
 
Az épület ma múzeum részeként, kiállítóteremként m�ködik. 
 
 
Dokumentumok:  fotók 
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F.3. MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN LEBONTOTT EGYKORI SZERB 
ORTODOX TEMPLOMOK  

A mai Magyarország területén állt, 16 lebontott templom és kápolna bemutatása. F.1. 
rendszerének megfelel� részletezettséggel történ� bemutatás az adott emlékcsoportról. 
Archív fotók. 
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F.3.1. ADONY 

 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
Templom építési ideje: ? 
Egyházi ünnep: Pünkösd 
Lebontva: II. világháború  
 
 
A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETE 
 
Magyar-német-szerb falu Fejér megyében a dunaadonyi járásban.  
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A budai püspökség 1896. évi sematizmusakor 2 házban 18 szerb lakos élt. (Összlakosság: 4426 f� 576 házban.) A 
szerb pravoszláv felekezeti iskola nem volt.  
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
A Pünkösd-ünnepnek szentelt templom pontos építési dátumát nem ismerjük. Valószín�leg a XVIII. század els� 
felében építették, a török id�kb�l való el�z� szerb templom helyén. 1840-ben ide hozták a pesti Szent György 
templom ikonosztázisának egy részét. 1887-ben felújították, akkor épült a torony is. 1896-ban paróchiális templom, 
saját pap nélkül, a budai protopresbiterátus része. Filiája volt Perkáta. A egyházi könyveket 1775-t�l vezették. A 
paróchiát 1775-ben alapították; 30716 kataszteri hold tartozott hozzá.  
 
A II. világháború bombázásaiban megsemmisült. 
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F.3.2. BÁTASZÉK 
 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
Templom építési ideje: 1775 
Egyházi ünnep: Szent György, május 6. (április 23.) 
Lebontva: 1958 
 
 
A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETE 
 
Német-magyar-szerb falu Baranyában.  
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A budai püspökség 1896. évi sematizmusakor 37 házban 222 szerb lakos élt. (Összlakosság: 8153 f� 1454 házban.) 
A szerb pravoszláv felekezeti iskolában a tanító 38 gyermeket oktatott. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
A Szent György vértanúnak szentelt templom 1775-ben épült. A XIX. század végén újították fel.1896-ban 
paróchiális templom, saját pap nélkül, a mohácsi protopresbiterátus része. A egyházi könyveket 1777-t�l vezették. A 
paróchiát 1777-ben alapították; 38311 kataszteri hold tartozott hozzá.  
 
Lebontva 1958-ban. 
 
 
Dokumentumok:  archív fotók 
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F.3.3. BORJÁD 
 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
Templom építési ideje: 1770 
Torony építési ideje: 1770 
Egyházi ünnep: Istenszül� bevezetése a templomba, december 4. (november 21.) 
Lebontva: 1974 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Falu Baranya megye délkeleti részén, Mohács közelében. 
 
A legels� fennmaradt írásos emlék 1334-b�l származik. A pápai tizedlajstromok kezdetben Barlaad, majd kés�bb 
Boryad néven említik a települést. A feltételezések szerint a hajdan „színmagyar” község a pécsi püspökség birtoka 
volt. Magyar voltát egy a török uralom id�szakából, 1571-b�l fennmaradt adóösszeírás is meger�síti. Lakosságát 
azonban alaposan megtizedelte a török, a mohácsi csata után Borjád is súlyos veszteségeket szenvedett el a rablások, 
gyújtogatások következményeként. A török közigazgatás 1591-ben a baranyavári náhi körzetéhez csatolta.. Néhány 
szomszédos faluval együtt 1597-ben Borjád is a Budán székel� Ürejsz pasa kezére került.  
 
A ki�zetés utolsó harcaiban Batthyány Ádám táborozott 2000 f�s seregével Borjádon, amelyet kés�bb vitézségéért a 
gróf uradalmnak kapott. 
 
A XVIII. század els� harmadára a III. Károly kezdeményezte települési akció eredményeként már néhány római 
katolikus vallású német, bajorországi, illetve Baden-Würtenberg tartományból származó család is letelepedett a 
faluban. A nagyarányú német bevándorlás a XIX. század elejét�l volt tapasztalható. Majd zömmel protestáns, 
lutheránus vallású családok telepedtek le. A XIX. század derekáig nemzetiségi megoszlása változatlan maradt, 
átalakulás csupán a társadalmi-szociális körülményekben játszódott le.  
 
A múlt század második felében a Batthyány család kezéb�l házasság révén a Montenuovo hercegi család 
uradalmához került a település. A lakosság mind er�teljesebb rétegz�désével egyid�ben köszönt be a honi 
monopolkapitalizmus korszaka, amikoris Borjádon még középkori módszerekkel m�velik a földet. Lassan-lassan 
mégis kiszélesedik kézm�ves ipara, sokasodik a vegyeskereskedések száma is. A századfordulón német-szerb falu 
Baranya megye mohácsi járásában. 179 házban 913 f� élt. 
 
A világháború után közel három évig tartó szerb megszállás következik Borjádon. A szerb megszállás után 1922-
ben 150-el csökken a falu lakossága az optálások miatt. Az 1930-as népszámlálás 754 f�t tartott nyilván. 1944-ben 
742 lakosa volt a falunak. A II. világháború után 40 németajkú családot telepítettek ki Németországba, helyükbe 
pedig csallóközi magyarokat költöztettek be. A népességszám csökkenése a hetvenes évtized „b�ne”. 1970-t�l 1990-
ig 860-ról 452-re esik a Borjádon él�k száma. 
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
Az 1686-os felszabadító harcok után, Batthyány idején görögkeleti szerbek telepedtek meg a faluban, 
beköltözésükre ma a d�l�nevek – például Dola, Atica – is emlékeztetnek. Az 1721-1732. évi canonica vistatio tiszta 
szerb faluként tünteti fel. Egyházközséget 1770-ben alapították, ekkor épült iskolájuk is. 
 
A XIX. század els� felében a kissé nyugtalan, temperamentumos lelkület� szerbek fokozatos elszivárgása volt 
tapasztalható. Azonban a XIX. század derekára a nemzetiségi megoszlás nem változott jelent�sen. A kifejl�d� 
kézm�vesipar fellendülésével tisztes vagyonra tesz szert néhány szerb gyapjúfonó és állatkeresked� is. 
 
A budai püspökség 1896. évi sematizmusakor 56 házban 266 szerb lakos éltA szerb pravoszláv felekezeti iskolában 
a tanító 34 gyermeket oktatott. 
 
A szerb megszállás után 1922-ben 150 szerb költözik Jugoszláv területekre, csak néhány szerb család maradt 
Borjádon. 
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A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
A Bevezetés a templomba-ünnepnek szentelt templom építési dátumáról nem maradt fenn adat. Egyes kutatók 1735-
re teszik az els� templom építését.15 Valószín�leg az egyházközség létrehozásához és az iskola építéséhez köthetjük 
azt. A tornyot 1770-ben emelték. 1893-ban felújították. 1896-ban paróchiális templom, saját pappal, a mohácsi 
protopresbiterátus része. A egyházi könyveket a paróchia alapításától, 1770-t�l vezették.16  
 
A templom egyhajós, nyeregtet�vel fedett épület volt, keleti végében a nyolcszög három oldalával záródó 
poligonális apszissal. Nyagati oromzati fala elé a kés�bb épített toronytest additíve csatlakozik középtengelyben. Az 
ablaknyílások félköríves záradékúak, a falisávos keretezés� mez�kben rendszertelenül helyezkednek el. A torony 
alsó szintjén eredetileg minden irányban nyitott; valóüszín�leg statikai ok miatt az északi félköríves nyílást kés�bb 
befalazták fülkévé. A torony második, harangszintjén négy félköríves ablakkal megnyitott. A sarkoktól elhúzva 
pilaszter keretezi a torony homlokzati síkjait, melyet fenn egyszer� kiképzés� párkány zár. A toronysisak barokkos, 
hagymataggal és lanternával képzett. A torony és templomhajó tömegét íves oromzati átmenet fogja össze.   
 
A bels�ben az ikonfal alsó része falazott, három félköríves nyílással az ajtóknál, fels� részén favázas ikonállvány. A 
karzat ugyancsak fa szerkezet�, s a templomhajó nyugati harmadát lefedi két falazott pillérre támaszkodva. Az 
oltárban tömör, falazott trapeza.  
 
Az els�, 1735-ös ikonosztázból csak két ikon maradt meg: Krisztus és Istenszül� Jézussal. E munkák egy ismeretlen 
ikonfest� falusias, korabarokk munkái, amelyek kevés számú társuk által is h� képet adnak egy magas kvalitású 
korabeli mester, talán a Siklóson dolgozó Krisztofor Zsefarovity m�vészetének egyedi követésér�l. 
 
1763-65-ben az eszéki Joszif szerz�dött a meglév� képek közül néhányat kijavítani és némely ikonokat újként 
megfesteni. További ikonokat is készített még családoknak és szállásadójának is, azonban ezek közül egyiket sem 
lehetett megtalálni, vagy azonosítani munkásságával. 
 
Borjád második ikonosztázát a XVIII. század végi felújításához és a XIX. század elejéhez köthetjük. Két részletben 
készült: nagyobb részét a bobotai Jakov Nedity festette 1783-ban, a fennmaradó ikonokat Arszenije Vujity készítette 
1810-ben Lazar Mility segéddel. 
 
Lebontva 1974-ben. 
 
 
Dokumentumok:  alaprajz 
   ikonosztáz rajza 
   archív fotók 
 
 

                                                 
15 Davidov Kosovac, Mata kutató állítását fogadja el, aki az 1905-ös sematizmus alapján ekkora teszi az els� templom 
megépítését; in: DAVIDOV, Dinko 1990. p.160. 
16 Genthon István ehhez a dátumhoz köti az els� templom építését, azonban más templomok esetében is láttuk már, hogy az 
épület jóval korábban is állhatott – ezért elfogadjuk Davidov következtetését. Valószín�bb, hogy a második templom már 
valóban 1770 körül, a paróchia felállítása el�tt néhány évvel jött létre. Az erre vonatkozó részleteket lásd: GENTHON István 
1959. p.45. 
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F.3.4. BUDAPEST (BUDA) 
 
 
Egyházi joghatóság: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperesség: Buda 
Els� templom: XVI. század 2. fele 
Második templom: 1691 
Harmadik templom: 1697 
Végs� templom: 1751 
Ikonosztázis: 1766 
Egyházi ünnep: Szt. Demeter volt (október 26.) 
Lebontva: 1949 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
A település részletes leírását nem ismertetjük ismertségére való tekintettel és terjedelme miatt. 
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A budai püspökség 1896. évi sematizmusában 31 szerb házról tudunk és összesen 338 szerb lakosról a 
város(részben). (Az összlakossági adatok: 12277 ház 491938 lakossal.) Az ekkor m�köd� pravoszláv felekezeti 
iskolában a saját tanító 31 diákot oktatott.  
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
1896-ban paróchiális templom, saját pap nélkül, a budai protopresbiterátus része. Az adminisztrátori feladatokat a 
szentendrei paróchus látta el. A paróchiát 1697-ben alapították. Az egyházi könyveket 1742-t�l vezették. Az 
egyházközséghez tartozott még egy Szent Kozma és Damján tiszteletére szentelt kápolna a lipótmez�i 
elmegyógyintézet területén. Itt kápolnás végzi az egyházi szükségleteket.  
 
Az els� templomot a szerbek még a török korban építették, a XVI. század második felében. Az a templom az 1686-
os harcokban megsemmisült. A szerbek a "Nagy vándorlás" alkalmával 1690-91 folyamán felépítették egy 
ideiglenes fatemplomot, melyet Szent Demeternek szenteltek. 
 
Csarnojevity Arzén pátriárka kezdeményezésére a budai szerb egyházközség 1697-ben felépítette harmadik kis 
templomát, most már k�b�l. Az 1740-es években nyilvánvalóvá vált, hogy a megnövekedett tabáni szerb 
lakosságnak ez a templom kicsi, s a Duna áradásai is igen megrongálták. A budai szerb egyházközösség a templom 
helyreállítása mellett döntött, azonban id�vel egyre többen fogadták el Dimitrijevity Vaszilij budai püspök kérését, 
hogy ugyanazon a helyen  egy új, reprezentatív egyházi épületet emeljenek. 1741. március 29-én megbízták 
Mayerhofer Ádámot a templom felépítésével.17 
 
Mayerhofer az egyházközösség, s még inkább a püspök kívánalmai szerint egy nagyméret� városi templomot 
tervezett: leginkább magasságával t�nt ki a többi magyarországi szerb templom közül. - A XVIII. század második 
felét�l készült rézmetszeteken jól látható a barokk Tabán városban a tekintélyes méret� templom. 
 
A templomot 1751. június 3-án szentelte fel Novákovity Dionoszij, az új budai püspök.18 
 
A nyugati homlokzat a magyarországi barokk szerb szakrális építmények stílusjegyeit mutatta. A homlokzat alsó 
felét pilaszterek tagolták három egységre. A középs�, szélesebb mez�ben az ajtót egy-egy szabadon álló oszloppal 
alátámasztott portikusz hangsúlyozta. Felette a félköríves záródású ablakot az el�z� ívvel megegyez� vonalú 
szemöldök emelte ki. A második emeleti ablakok tört ívvel záródnak. A két széls� mez�ben kétemelet magas 
vakablakok k�keretei adtak plasztikus tagolást. A többi homlokzat f�párkánya a homlokzatra befordulva övpárkányt 
                                                 
17 Mayerhoffer Ádám szerz�sségét a megbízás alapján egyértelm�ként kezeli a szakirodalom. Lásd: SCHOEN Arnold 1937. 
p.57. 
18 DAVIDOV, Dinko 1990. p.293. 
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képzett, amely felett az ereszvonalnak megfelel�en  néhány sor cserépfedés alkotott vízvet�t. Így valójában a 
f�párkány megtartja eredeti szerepét: a nyugati homlokzat ezen els� része szerkesztésében egyenrangú a többi 
homlokzattal. 
 
Ezzel a formakezeléssel Mayerhofer megtörte a nyugati homlokzat síkját - az ereszképzés fölötti második rész 
hátralép az el�z� síktól. A középs� mez�ben a pilaszterek folytatásának ölelésében újabb íves záródású ablak állt. A 
két széls� mez� a hajótest nyeregtet�jének síkját követve, barokkos íves lendülettel hangsúlyozza a homlokzat 
vertikalitását. Az ívek volutás kezdetén k�vázák álltak. 
 
Az övpárkány után következik a toronytest. A torony a négy égtáj irányában magas, félköríves záródású 
zsalugáteres nyílásokkal volt áttörve. Ezeket alul kovácsoltvas-mellvédes franciaerkély, felül íves vonalú 
szemöldökpárkány hangsúlyozta. A sarkok plasztikus kiképzését falpilaszter adta. 
 
Az órakörök felett íves megtöréssel gazdagon tagozott f�párkány következett. A sarkokon kovácsoltvas vázák 
emelték ki a különlegesen szép toronysisakot. 
 
E rokokó toronyfelépítmény 1775-ben készült. A rézborítású sisak gazdag párnatagozatai, lanternája a többszintes 
egymásraépítéssel - tovább hangsúlyozta a vertikalitást. Zárásként a szerb templomokra jellemz�en gömbön (alma) 
állt a kereszt. 
 
A déli és északi homlokzatot a pilaszterek négy nagyobb és egy kisebb részre osztották. Nyugat fel�l a harmadik 
mez�ben mindkét homlokzaton ajtó van. Felette a széles sávokban két sor ablak van a nyugati homlokzatnak 
megfelel�en: az els� szint ablakai magasabbak, félköríves záródásúak, s íves szemöldökpárkány emelte ki; a fels� 
kisebbek laposabb ívvel záródtak. 
 
Az ötödik mez� a bels� térképzésb�l adódóan alakult kisebbé. A szentély prothézis- és diakonikon - térb�vülete 
nem kíván akkora teret, mint a templomhajó mez�i, így a vakmez�ben egymáshoz közel kerültek a keretet adó 
pilaszterek. 
 
A félellipszoid szentélyzárást három ablak törte át (az els� szinten csak egy , középen és a fels�n három); az 
elválasztást pilaszterek emelték ki. 
 
A bels�ben öt mez�re tagolhatjuk a teret. A középs� három mez� adta a templomhajó-teret: ez volt a hívek 
tartózkodási helye. A kelet felé es� a szolea térrésze. A csehsüveg boltozatot alátámasztó kett�s hevederívek egy, a 
bels�ben végigfutó, gazdag tagozású övpárkány közvetítésével, korinthuszi fejezetes pilaszterekre ültek. 
 
Az oltárrészt negyedgömbkupola fedte, a nyugati mez�ben pedig két pár oszloppal alátámasztott karzat volt, s innen 
lehetett felmenni a toronyba is. A karzat alatti részt keresztboltozat fedte. 
 
A fennmaradt képekb�l és leírásokból kit�nik, hogy a templom megfelelt a reprezentatív elvárásnak. Kétségkívül 
teljesítette Dimitrijevity püspök elvárásait: a meger�söd� budai püspökség hatalmának megjelenítését. De az 
egyházi kormányzat anyagi lehet�ségeit a végs�kig kimerítette. Amikor 1751-ben a templomot felszentelték, még 
csak egyszer� piramidális toronysisak zárta a harangtornyot, s kés�bb, 1775-ben készült el a híres rokokó lezárás. 
Az ikonosztáz se volt új, a felszenteléskor az el�z� templom képfalát állították fel újra. S csak 1764-ben egyezett 
meg az egyházközösség Osztojevity Vaszilij, újvidéki ikonfest�vel az új ikonosztáz elkészítésér�l. Az 52 ikon két 
év alatt készült el. 
 
Az 1810-es tabáni t�zvészben megsemmisült a templom egész bels� berendezése. Az új ikonosztáz képeit Arsa 
Teodorovics festette 1817-20 között. A templom küls� helyreállítási munkái - a homlokzat kisebb átalakításával - 
1824-ben fejez�dtek be. 
 
A II. világháborúban a templom megrongálódott. A toronysisak leégett, s a nyeregtet� faszerkezete teljesen 
megsemmisült 1945. január 13-án este a bombázás alkalmával. Az ablakok betörtek, s némelyeknek a keretezése 
leszakadt a légnyomástól. Azonban a bels� alig szenvedett károkat. 
 
A budai püspökség és a szerb egyházközösség kérte a templom megtartását, hisz némi ráfordítással az épület 
helyreállítható lett volna. Azonban e kérések nem találtak meghallgatásra. Az új államhatalom tabáni rendezési 
elképzelése már nem számolt a templom létével. 
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1949. október 25-én megkezdték a templom bontását a tiltakozások ellenére. Az ikonosztázist még bontás el�tt az 
egyház szétszedte, s a liturgikus tárgyakkal és berendezésekkel együtt részben a pesti szerb templomba, részben a 
szentendrei egyházi gy�jteménybe szállíttatta, hogy megmentse. A templom falából kikerül� XVIII. századi 
sírköveket és az oltárasztalt Pestre szállították. 
 
1950. januárjára a budai görögkeleti szerb templomot teljesen lebontották. 
 
 
Dokumentumok:  alaprajz 
   ikonosztáz rajza 
   archív fotók 
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F.3.5. EGYHÁZASKOZÁR (RÁC-) 
 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
Templom építési ideje: 1720 
Egyházi ünnep: Keresztel� Szent János, július 7. (június 24.) 
Lebontva: 1919 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
A község Baranya megye észak-észak-keleti részén fekszik. 
  
Az új k�kor korai és a középs� szakaszából a területen élt Dunántúli Vonadíszes Kerámia népére vonatkozóan 
Egyházaskozáron telepre utaló felszíni kerámiatöredékeket gy�jtöttek a régészek. A római korból 3 kés� római sírt 
mentettek meg.  
 
A Kozár helynév a kabarokkal a magyarokhoz csatlakozó kazár néptöredék itt letelepített csoportjára emlékeztet. A 
népmonda szerint, a rácok e vidéken történ� megtelepedésekor egy Kóza/Kozara nev� n� szerepelt a falu 
földesuraként. Az Egyházas el�taggal azt hangsúlyozták, hogy a falunak, szomszédaitól eltér�en temploma volt, 
tehát jelent�s hely. Hívták Ráckozárnak is. A Rác el�név a település egykori szerb lakosságára utal. A magyar 
középkorban Egyházaskozár önálló plébánia volt. A török uralom el�tt a magyar lakosságú település a Tolna megyei 
Anyavár tartozékaként élt. A török hódoltság utolsó éveiben, 1680 körül elnéptelenedett. 1696 körül Balkánról 
felvándorló népek telepítették újra. A Rákóczi szabadságharc végére ismét pusztává vált. 1720-ban újra balkáni 
népek költöztek be. 1752 és 1768 között Hessen hercegségéb�l, részben Württenbergb�l érkez� nagyszámú 
lutheránus német telepedett le a faluban, a múlt század végére ezek létszáma megközelítette az 1400 f�t. 1760 körül 
és századunk elején katolikus délszlávokat is találtunk itt, de számuk nem jelent�s. Magyarok a XVIII. században 
csak id�nként éltek itt. A múlt században azonban már folyamatosan volt a helyiségnek magyar lakosa.  
 
A település 1772-ben mez�városi rangot kapott, ezt a jogállását a 19. század második felében vesztette el. 1930-ban 
83 magyar és 1136 német anyanyelv�, 1970-ben 843 magyar és 200 német lakta. 1947-1948-ban a kitelepített német 
családok helyére moldvai csángók, bukovinai székelyek és felvidéki magyarok költöztek.  
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
1680 körül elnéptelenedett falu: azt nem tudjuk, hogy az eddig itt élt magyarok, vagy a már közben ide települt 
rácok hagyták-e el. 1696 körül ismét benépesült rác családokkal. A Rákóczi-szabadságharc ellenségeskedései miatt 
1711-re újra elmenekültek a szerbek. 1720-ban azonban visszaköltöztek. 1750 körül a lakosság túlnyomó többségét 
�k tették ki. A XIX. században a szerb nemzetiség háttérbe szorult, elkezd�dött kitelepedésük. A budai püspökség 
1896. évi sematizmusakor 5 szerb lakosa volt, a század végére az utolsó rác család is elhagyta Ráckozárt. 
 
A faluban több elnevezés is utal a régi szerbekre. A Vaskapu nev� helynél egy síremlék van a kerítésbe építve: 1700 
körül temettek ide két rác pópát. A Králevic a faluhatár keleti részén fekszik, Szárász községgel határos: a mese 
szerint e részen lakott Králevicz Márkó nev� rác hadvezér. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
A Szent Jánosnak szentelt templom 1720-ban épült. A XVIII. század végén felújították. 1896-ban filiális templom 
Medinához tartozóan, saját pap nélkül, a mohácsi protopresbiterátus részeként. Az egyházi könyveket 1861-t�l 
vezették. A paróchiához 20519 kataszteri hold tartozott hozzá.  
 
A budai püspökség a szerb lakosság megsz�nése miatt átengedte a helyi vezetésnek. Lebontva 1919-ben. 
 
 
Dokumentum:  fotó  
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F.3.6. GÖRCSÖNYDOBOKA (RÁCGÖRCSÖNY) 
 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
Templom építési ideje: ? / 1800 
Egyházi ünnep: Szent Mihály arkangyal, november 21. (november 8.) 
Lebontva: 1973 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
A község Baranya megye keleti részében fekszik. 1944-ben a Csele-patak melletti Cselegörcsöny és Cseledoboka 
községet Görcsönydoboka néven egyesítették. 
 
A falu alsó végén a rómaiak korából származó érméket találtak. Az avarokra vonatkozóan 1941-ben végzett 
ásatások során 87 síros temet�részletet tártak fel.  
 
A község neve 1220 körül bukkant fel el�ször az írott forrásokban, 1332-ben Gerc alakban t�nt fel. A doboka szó 
szláv eredet�. Ugyanígy a görcsöny szó is, amely etimológiailag összetartozik a magyar Gerecse helynév szláv 
el�zményével. Alakilag hathatott rá a magyar görcs f�név.  
 
1332-ben Doboka és Görcsöny önálló plébániák voltak. A török hódoltság alatt mindkét község elnéptelenedett. A 
XVIII. század elején lakatlan. Egy 1721-es iratban említik Doboka romokban hever� Keresztel� Szent János 
templomát. Görcsöny 1723 körül népesedett újra, a század közepén katolikus délszlávok, 1760 körül németek 
költöztek be, az els� magyar családok a múlt század közepén jelentek meg. Katolikus délszláv lakossága a múlt 
század közepén lassanként elköltözött. 1930-ban 35 magyar, 637 német és 3 egyéb anyanyelv� lakosa volt.  
 
Doboka még a XVIII. század els� felében is lakatlan volt. 1760 körül németek népesítették be. A II. világháborúig 
csak elvétve akadt kevés nem német ajkú lakosa. 1930-ban 6 magyar, 217 német és 1 egyéb anyanyelv� lakosa volt.  
 
Mindkét települést érintette a II. világháború után a németek kitelepítése. Helyükbe a Felvidékr�l érkeztek magyar 
családok. 1970-ben Görcsönydobokán 61 magyar és 559 német élt. 
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
Görcsönyt a XVII. században, a török uralom alatt valószín�leg szerbek lakták. A XVII. század végén 
elnéptelenedett, utolsó lakója 1700-ban költözhetett el. 
 
1723-ban Görcsönyt szerbek telepítették be. Az els� világháború után valamennyi szerb lakosa anyaországába 
optált. 
 
A budai püspökség 1896. évi sematizmusakor 22 házban 128 szerb lakos élt. A szerb pravoszláv felekezeti 
iskolában a tanító 25 gyermeket oktatott. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
A Mihály arkangyalnak szentelt templom pontos építési idejét nem ismerjük. 1800-ban felújították. 1896-ban filiális 
templom Somberekhez tartozóan, a mohácsi protopresbiterátus részeként.  
 
A templomot eladták a reformátusoknak. Visszaemlékezések szerint a ’70-es évek elején villám csapott a toronyba, 
az épület er�sen megrongálódott. A református egyház nem állíttatta helyre.  
 
Lebontva 1973-ban. 
 
 



F.3. Magyarország területén lebontott egykori szerb ortodox templomok F.3.6. Görcsönydoboka 

460 Magyarország szerb ortodox templomépítészete. Függelék 



F.3. Magyarország területén lebontott egykori szerb ortodox templomok F.3.7. Hidas 

Magyarország szerb ortodox templomépítészete. Függelék 461 

F.3.7. HIDAS (RÁCHIDAS) 
 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
Templom építési ideje: 1764 
Egyházi ünnep: Szent Miklós ereklyéinek átvitele, május 22. (május 9.) 
Lebontva: 1949 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Hidas Baranya megye északkeleti csücskében, Pécsvárad és Bonyhád közt fekszik. 
 
Sajátos településszerkezet� Hidas, mert egy DNy-ÉK-i (szélesebb) és egy ebb�l leágazó, majd kisebb völgy-ágakra 
szakadó K-Ny-i (keskenyebb) völgyben épült. A sajátos településszerkezet kialakulásának, miszerint a falu 
gyakorlatilag három dombra épült, nemzetiségi okai is voltak. 
 
Hidas község az egykori Hydas, ma Völgységi-pataknak hívott víz mellett fekszik, és err�l kapta a nevét. A Hidas 
víznév értelme, jelentése: híddal ellátott, áthidalt. 
 
Már a k�korban ember lakta a területet. A keltákat rómaiak követték. 896-ban honfoglaló magyarok érkeztek ide, és 
letelepedésre az Ete törzs kapta meg. Hidas a török uralom el�tt a pécsi püspök fennhatósága alatt állt, de 1564-ben 
már szigetvári várbirtok volt, majd a török ki�zése után a Kincstár javára írták. Ezen id�szak jelent�sége abban 
rejlik, hogy az er�sen megfogyatkozott népesség átélte a török id�ket, s�t a környékbeli elnéptelenedett falvak lakói 
is itt leltek menedékre. 
 
A hódoltság végére a magyar lakosság mellé görög-keleti szerbek települtek be. �k népesítik be a K-Ny-i völgy alsó 
részén Rácz-Hidas települést, míg a magyar falu a község tetején található. A XVIII. században a Rákóczi-
szabadságharc után katolikus szerbek települnek be, de még ugyanezen század végén el is hagyják a falut. 
 
A XVIII. század második felében indul meg a németek betelepülése. 1724-28 között 26 család érkezett a DNy-ÉK-i 
völgybe. 25 év alatt a németek száma háromszorosára n�tt, a szerb lakosság a felére csökkent, míg a magyar 
lakosság száma alig változott. Mindezeknek köszönhet�en 1767-ben a mai falut 3 településként tartják számon. (A 
nemzetiségek alakulása 1727-ben/1752-ben magyar 21/31 f�, német 25/84 f� és szerb 45/26 f�.) A Kajdacsy család 
érdeme az egységesedés, amikor is a birtokegyesítései során asszimilációs folyamatot indított el. Ennek ellenére a 
vallási életben továbbra is megmarad az elkülönülés. A dönt�en evangélikus németség mellett elenyész� a katolikus 
lakosság aránya. Az er�s református (több a német, mint a magyar) népesség mellett er�s a görögkeleti is, de ez 
utóbbi nem egységes. (A falu felekezeti megoszlása 1815-ben/1828-ban: katolikus 41/30 f�, evangélikus 597/941 f�, 
református 322/360 f�, és ortodox 194/241 f�.) 
 
A XX. század elején a faluban és környékén a német lakosság nem asszimilálódott, megtartotta régi szokásait, 
gondolkodását, nyelvét. A németség aránya ekkor 90%-os volt, de a nemzetiségek békében éltek egymással. A II. 
világháború után a kitelepítettek száma összesen 1640 f�. A kitelepítéseket betelepítések követték. Az 1941-es 
magyar-román államközi szerz�dés alapján a bukovinai székelység egyetlen református részét, az andrásfalvi 120 
református családot telepítik ide. Az eredetileg sváb faluból egy székely-csángó falut kreáltak mesterségesen. Az 
1945-ös nemzetiségi viszonyokat tekintve a székelység aránya 60%-os, a németség aránya 25%-os, míg a 
magyarság aránya mindössze 15%-os. 
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
Az els� görög-keleti szerbek a török id�k vége felé települtek be. A K-Ny-i völgy általuk benépesített alsó részét 
Rácz-Hidasként nevezték. A Rákóczi-szabadságharc után katolikus szerbek is megjelentek, de még a XVIII. század 
végén el is költöztek. 
 
A budai püspökség 1896. évi sematizmusakor 13 házban 85 szerb lakos élt. A szerb pravoszláv felekezeti iskolában 
a tanító 16 gyermeket oktatott. 
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A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
A Szent Miklós ereklyéinek átvitele-ünnepnek szentelt templom 1764-ben épült. A XIX. században helyreállították. 
1896-ban filiális templom, saját pap nélkül, a budai protopresbiterátus része. A keresztel� és házassági könyveket 
1780-tól, a temetkezési könyvet 1790-t�l vezették. Paróchiája nem volt.  
 
Az archív fotók alapján19 a templom paticsfalú, torony nélküli oromzatos nyugati homlokzattal záruló egyhajós, 
nyeregtet�s épület volt. Oltárterének tömegét�l keletre alacsony, faszerkezet� harangláb állt a vidékre jellemz� 
formában. 
 
Lebontva 1949-ben. 
 
 
Dokumentumok:  archív fotók 
 
 

                                                 
19 A gy�jtést Vasvári Szvetozár mohácsi helytörténeti kutatónak köszönhetjük. 
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F.3.8. IVÁNDÁRDA 
 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
Templom építési ideje: ? 
Egyházi ünnep: Szent György, május 6. (április 23.) 
Lebontva: 1970 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Baranya egyik legdélibb csücskén, az országhatár közvetlen közelében fekszik a település. 
 
Népessége az évszázadok során egyetlen utcába települt. Építményeinek túlnyomó többsége jellegzetes 
fundamentumú és homlokzatú parasztház, a hozzá tartozó nagy gazdasági melléképületekkel. A barátságos, 
nyugalmat árasztó falukép karakterét ezen kívül két kicsiny temploma és az ezeket körülvev� gondozott parkja is 
jelentékenyen befolyásolja. 
 
A településr�l fennmaradt els� írásos emlék a XIII. századból származik. 1342-ben a hely Iuan néven említtetett. A 
falu elnevezése azonban még a XIX. században is Dárda-Iván, mai nevén csak a századfordulótól említik. 1851-ben 
evangélikus-lutheránus templomot, 1926-ban pedig katolikus kápolnát emeltek. Az 1900-as népszámláláskor 1375-
en lakták Ivándárdát, a lélekszám azonban mintegy három évtized leforgása alatt a világháború pusztításai nyomán 
felére csökkent – 1930-ban már csak 605 f�. 
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A Nagy Vándorlás idején érkezett szerbek jelent�s népcsoportját képezték a falunak. Az I. világháború után szinte 
mindannyian elhagyták.  
 
A budai püspökség 1896. évi sematizmusakor 4 házban 28 szerb lakos élt. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
A Szent Györgynek szentelt templom pontos építési idejét nem ismerjük. A XVII-XVIII. század fordulóján 
építhették a görögkeleti templomot az egyik legrégibbnek számító faboltozatos mennyezettel. 1893-ben felújították. 
1896-ban filiális templom Sárokhoz tartozóan, a mohácsi protopresbiterátus része. A paróchiához 24 kataszteri hold 
tartozott.  
 
Elmondások alapján a kis templom boronafalú épület volt, mely egyedülálló a környéken és a magyarországi szerb 
templomépítési gyakorlatban. 
 
Lebontva 1970-ben. 
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F.3.9. LÁNYCSÓK 
 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
Templom építési ideje: 1752 
Egyházi ünnep: Három püspök, február 12. (január 30.) 
Lebontva: 1962 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Község Baranya megye délkeleti részén Mohács mellett. 
 
A község neve el�ször 1093-ban bukkant fel az írott forrásokban Lachuk alakban. Régi oklevelek említik még Valli 
Lanchek (1321), Villa Lanchok (1463) elnevezéssel. A falunak az eredeti neve Lancsuk, Lancsok volt. Ez 
tisztázatlan eredet�: talán a lanz f�névnek származéka, bizonyos nagyságú szántóföld jelentéssel kereshet� benne. A 
település nevét 1903-ban Lánycsókra változtatták annak azon monda alapján, mely szerint a mohácsi csata után a 
környék községeit az mentette meg a pusztulástól, hogy a legszebb lányok kegyelemért könyörögve megcsókolták a 
szultán ruhájának szegélyét.20  
 
A mai Lánycsók területén a számos régészeti leletet találtak. Kismérés nev� településrészen k�korszakbeli emlék 
került el�. Az újk�kor korai szakaszából, a K�rös kultúra idejéb�l (i.e. 4000 körül) lelet bukkant el� a községhez 
tartozó Bácsfapusztán és Égettmalomnál. A bronzkor korai szakaszában itt letelepült Somogyvár-Vinkovci kultúra 
(i.e. 1900-1700) nyomait is megtalálták. Ugyanígy a bronzkor középs� szakaszában jellemz� Mészbetétes edények 
népét�l (i.e. 1700-1300) is találtak Lánycsókon leleteket. A vaskorban élt keltákra vonatkozóan urna és táltöredékek 
kerültek napvilágra. A rómaiak korából téglákat, mellvédeket, zablát, pajzsdudort elemeztek itt a régészek.  
 
A magyar államalapítás után 1093-ban, a már említett els� írásos lánycsóki emlékben a falut I. László a pécsi 
püspöknek adományozta. A XIV. században a baranyai f�esperességhez tartozott, de a határjárások bizonyítják, 
hogy a faluval kapcsolatban birtokelosztási problémák merültek fel.  
 
A tragikus emlék� mohácsi csata Lánycsók közvetlen közelében zajlott le. A csata idején itt állomásozott a magyar 
sereg élelmezési osztaga. A csatatéren fekv� falvak elpusztultak. Lánycsók sorsa bizonytalan, de az tudjuk, hogy a 
régi falutól nem messze épült újjá.  
 
A XVII. század végén rövid id�re valószín�leg lakott volt. 1711-ben népesült be újra. Kés�bb magyarok, horvátok 
és németek költöztek ide.21  
 
A XIX. század elején már rendszeresen sz�l�t béreltek a mohácsiaktól. A század közepén a falu népességének 60%-
át németek, 16 %-át horvátok tették ki. A horvátok fogyása gyors ütem� volt, már az els� világháború el�tt 50 f� alá 
csökkent a számuk. Ezután a magyarok és a németek száma egyenletesen emelkedett. 
 
1930-ban 498 magyar, 1611 német, 43 horvát, 8 szerb, 10 egyéb anyanyelv�, külterületén 4 magyar és 90 német 
lakott. 
 
1945 után a faluból 592 németet telepítettek ki Németországba, s 120 személyt Ófaluba. Helyükre 16 családot Zala 
megyéb�l költöztettek be, 74 személy a Felvidékr�l érkezett, de jöttek ide Komáromból is. 1970-ben külterületével 
együtt 1568 magyar, 768 német és 61 délszláv lakta. 
 
Ma a nemzetiségi megoszlás így alakul: magyar 46 %, német 43 %, horvát és szerb 6 %, cigány 4 %. 

                                                 
20 Ismertek más hagyományok is. Például az, hogy azért nevezték Lánycsóknak a falut, mert lett volna három leánytestvér, akik 
örökségül kapták volna. Egyikük haja vörös szín�, Vörösmarton lakott (ma Horvátország) és Mártának hívták. A másik 
vígkedély� és Villányban élt, a harmadik pedig lánycsóki lakos volt. Az utóbbi kett� Mártát kigúnyolta, de lehet, hogy az öröklés 
miatt perlekedtek egymással. Sokáig tartották a haragot, míg végül Lánycsókon összecsókolóztak és kibékültek. A harmadik 
monda azt állítja, hogy egy török katona egy szép lányt látott itt, utána szaladt, megcsókolta és ezért a falut nyerte. 
21 A németek betelepítése Klimó György püspök nevéhez f�z�dik. A németek szép számmal érkeztek a közeli Németbóly (ma 
Bóly) településr�l is. Sok magyar került ide Hosszúhetényb�l. 
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SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A XVII. század végén rövid id�re valószín�leg lakott volt, délszlávok éltek itt, majd ismét lakatlanná vált. 1711-ben 
szerbek telepítették be. 
 
A XIX. század közepén a szerbek a falu népességének 12%-át tették ki. Ett�l kezdve lassú ütemben fogytak. A 
budai püspökség 1896. évi sematizmusakor 24 házban 157 szerb lakos élt. A szerb pravoszláv felekezeti iskolában a 
tanító 30 gyermeket oktatott. 
 
1918 után 120 f� anyaországába optált. A szerb iskola 1923-ban sz�nt meg. 1930-ban már csak 8 szerb lakta a falut. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
A három püspöknek szentelt templom 1752-ben épült. 1872-ben felújították. 1896-ban filiális templom Liptódhoz 
tartozóan, saját pap nélkül, a mohácsi protopresbiterátus részeként. Az adminisztrátori teend�ket a mohácsi paróchus 
látta el. A egyházi könyveket 1792-t�l vezették.  
 
Lebontva 1962-ben. 
 
 
Dokumentumok:  archív fotó 
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F.3.10. LIPTÓD 
 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
Templom építési ideje: ? / 1807 
Egyházi ünnep: Szent Lukács apostol és evangelista, október 31. (október 18.) 
Lebontva: 1951 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Liptód Baranya keleti részén fekszik. A község négy domb közé beékel�dve, azok völgyében helyezkedik el: tipikus 
zsáktelepülés. 
 
Liptód egyike azon 41 településnek, amelyeket még I. István 1015-ben a pécsváradi Szt. Benedek apátságnak 
adományozta. A községet a török hódoltságig kizárólag magyarok lakták.  
 
Az 1690-es években a lakosság összetételében változás következett be a Balkánról feláramló menekültek miatt. A 
XVIII. században betelepített Duna-menti svábok alapvet�en megváltoztatták a falu nemzetiségi összetételét, mely 
id�szaktól a lakosság dönt� részét a német nemzetiség�ek adták és adják napjainkban is. 1896-ban 963 f� lakott 166 
házban. 
 
A XX. század els� negyedében (1921-ben) 983 f�s lakosból 787 német nemzetiség� volt. 1947 és 1948-ban a 
környez� falvakból igen sok sváb nemzetiség�t telepítettek ki, mely kitelepítési hullám – az utak járhatatlansága 
miatt – kevésbé érintette az itt él�ket.  
 
A község az 1950-ben kialakított tanácsrendszert követ�en közel húsz évig önálló volt. A körzetesítés 
eredményeként a Babarc székhely� – Babarc, Szajk, Versend és Liptód községeket összefogó – közös tanács része 
lett és így m�ködött az 1990-es rendszerváltásig. 
 
A falu népességszáma 315 f�, mely harmada az egykorinak. 
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A korábban tiszta magyarlakta faluban az 1690-es években jelentek meg a szerbek, újjátelepítve azt. 
 
A budai püspökség 1896. évi sematizmusakor 35 házban 206 szerb lakos élt. A szerb pravoszláv felekezeti 
iskolában a tanító 49 gyermeket oktatott. 
 
Az 1940-es évek végén, 1950-es évek elején a szerb lakosok elhagyták Liptódot. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
A Lukács evangelistának szentelt templom pontos építési dátumát nem ismerjük. 1807-ben felújították. 1896-ban 
paróchiális templom, saját pap nélkül, a mohácsi protopresbiterátus része. A házassági és halálozási könyveket 
1777-t�l, a keresztel� könyvet 1806-tól vezették. A paróchiát 1807-ben alapították; 8 kataszteri hold tartozott hozzá.  
 
Lebontva 1951-ben. 
 
 
Dokumentumok:  archív fotó 
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F.3.11. NAGYBUDMÉR 
 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
Templom építési ideje: XVIII. század vége 
Egyházi ünnep: Szent Mihály arkangyal, november 21. (november 8.) 
Lebontva: 2001 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Baranyai falu észak-keletre Siklóstól, a megye déli részén. 
 
Már a római korban számottev� falu volt. Ezt bizonyítja a környéken el�került nagyszámú épületrom. Létezik egy 
1291-b�l származó dokumentum, amelyben az áll, hogy a magyarok bevándorlása óta, egy Budemir nev� család 
lakott és gazdálkodott a faluban. Feltételezhet�, hogy Nagybudmér már 600 évvel ezel�tt jelent�s község – ezt jelzi, 
hogy már 1325-ben is volt önálló plébániája. Ismeretes az is, hogy a falu a török betörés el�tt az ún. Bab-hegy 
dombos oldalán állt. De már az �smagyarok is oda építkeztek, s jóval korábban a rómaiak is ott hoztak létre egy 10-
20 �rszemet állomásoztató er�dítményt.22 Az Eszék-Pécs-Kaposvár-Bécs irányú római út a jelenlegi falu közelében 
haladt.  
 
A török megszállás 150 éve alatt szinte minden elpusztult. A falu csak az 1690-es években népesedett be újra. Egy 
évszázaddal kés�bb már megjelentek az els� német telepesek, érdekes módon Fels�-Baranyából. 1850-ben 460 
körüli volt a lakosságszám. A különböz� felekezetek saját iskolát m�ködtettek, önálló templommal rendelkeztek. 
1896-ban 571 f� lakott a német-szerb falu 116 házában. A II. világégést követ�en a németek elmenekültek. Alig 
több mint 30 család maradt Nagybudmérban. Helyükre a Felvidékr�l és Székelyföldr�l érkeztek magyarok.  
 
Azóta kismérték� a lakosságszám változása. Ma a falu két utcájában sorakozó 93 lakóházát 254-en lakják. 
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A szerbek a török id�kben települtek be a Nagy- illetve a közeli Kisbudmérba. 23 Ekkor ezek a települések a 
mohácsi szandzsákhoz tartoztak, azaz Szekcs�höz. 
 
A török kivonulása után telepedtek le a szerbek a falu mai helyén. Pópájuk rendre azt hangoztatta: Bude mir!, azaz 
Legyen béke! – sokak szerint innen származik a falu elnevezése. 
 
Az 1695-ös országos összeírás alapján Nagy- és Kisbudmérban24 szerbek laktak és kisebb számban sokácok, amire 
utalnak a családnevek is: Horvatovity, Blazsity, Szavity, Ivanovity, Petkovity, Bosnyak, Dragojevity, Pejak, Pajdak, 
Dadity, Radakovity, Rajcsevity, Cicvara, Vukadinovity, Vejnovity. Mint a többi baranyai település, ezek is kis 
falvak voltak néhány tucat házzal. Azokban az id�kben, közvetlenül a szerbek Nagy Vándorlását követ� években, 
Baranyában megkezdte m�ködését az Udvari Kancellária Neoaquistica Commissio-ja, melyet azért rendeltek ki, 

                                                 
22 Erre bizonyossággal egy 1846-ból származó feljegyzés szolgál, miszerint egy ásatás során egyebek között fegyverek, pénz, 
különböz� csiszolt k�szerszámok kerültek felszínre. 
23 Kisbudmér 154 f�s népességével a megye legkisebb falvainak egyike. A Karasica-patak völgyében fekv� község 
egy utcából áll, amely észak-déli irányú. A Budmér helynév szláv eredet� személynévb�l származik. A Kis el�név a 
település nagyságára utal és a szomszédos Nagybudmértól különbözteti meg. Budmér fali írásban el�ször 1285-ben 
t�nt fel, Bodmer, kés�bb Budmur alakban. Már a középkorban két falut alkotott. A Budmér nembeli Budméri család 
a megye közéletében ebben az id�szakban fontos szerepet játszott. A török hódoltság kezdetekor elnéptelenedett, a 
hódoltság végén szerbek éltek itt. 1724-1752 között népessége teljesen kicserél�dött, a század második felét�l 
néhány nem német anyanyelv� lakosa is volt. 1930-ben 5 magyar, 360 német anyanyelv�, 1970-ben 133 magyar, 75 
német és 9 délszláv lakta. A második világháború végén több német család elmenekült. 
24 Az 1721-1732. évi canonica visitatio még templomot is leírt a helységben: „A Szent Györgynek szentelt templomot vályogból 
és sárból emelték, kifestették, náddal fedték, kikövezték; a közepén igen magas kupola van.” 
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hogy felossza a pusztákat és falvakat a nemesek között. Nagy- és Kisbudmér néhány további kis faluval Batthyány 
Ádám horvát bán birtokai közé került. Az 1702-es népszámlálás 10 szerb családot talált összesen 9 gyerekkel. 
 
A kuruc harcok idején id�legesen Nagybudmér lakatlan volt. 
 
A pécsi püspökség által végzett 1721-es canonica visitacio, mely a szerb templomokat is számba vette, csak 
Kisbudmérban jegyez fel illetve ír le szerb templomot. Vályogból és sárból épült, meszelt falu és szalmával fedett 
volt, és magas tornnyal(kupolával) bírt. A templomocska Szent Györgynek volt felszentelve. Amikor a 
vizsgálóbiztos megérkezett a faluba, a pravoszláv pap otthagyta a kulcsot és elmenekült („Resciendo claudestine 
profugit”). Ezekben az id�kben a katolikus egyház igen er�s nyomást gyakorolt a baranyai szerbekre, amit jól mutat 
a megijedt falusi paróchus esete is. A kisbudméri templomhoz filiaként tartozott Nagybudmér, Jákobfalva és Borjád. 
Ebben a három faluban még nem álltak szerb templomok. A XVIII. század második évtizedéb�l származó leírásban 
-melyet valamikor a Baranya megyei levéltár �rzött- a „Conscriptio domestica generalis annis 1715 et 1716 
continuative peracta Nr. 5-to” címszó alatt több tisztán szerbek lakta település neve alatt felsoroltatik Nagy- és 
Kisbudmér is. A magyarországi pravoszláv templomokról és lakosságról készült 1734-1735. Évi összeírás 
meger�síti e megállapítást. Kis- és Nagybudmérhoz a következ�k kerültek feljegyzésre: Kis Budmir ecclesia ex 
sepibus praeest popa schismaticus … Nagy Budmer filiales. 
 
A XVIII. század negyvenes éveiben a németek szervezett betelepítésével a szerbek aránya visszaszorult, sokan 
elköltöztek. A budai püspökség e század közepér�l való feljegyzéseiben nem szerepel Kisbudmér, mely meger�síti 
az el�z� kijelentést; a Szt. György templomot vagy lerombolták, vagy átvették a római katolikusok. Ekkor csak 
Nagybudmért jegyzik 32 szerb házzal, templom és paróchus nélkül. Ugyanekkor a betelepített németeknek már volt 
temploma és papja. A nagybudméri szerbek a közeli Borjád falu paróchiájához tartoztak. Ez az állapot volt 1769-
ben is, valamint egy leírás alapján -melyet Dimitrije Ruvarac jelentetett meg Budmérban- 1769-ben 338 szerb lakos 
volt. Valószín�leg ekkor már volt legalább egy ideiglenes imaházuk, de bizonyos, hogy 1778-ban megpróbáltak 
felépíteni egy nagyobb templomot id�tálló anyagból. Nevezetesen Mária Terézia ez évben válaszolt Szofronije 
Kirilovity budai püspök kérésére, mely a Majson, Sárokon és Budmérban felépítend� szerb templomok ügyében járt 
el. A cárn� további kiegészít� adatokat kért a falvak anyagi lehet�ségeir�l a templomok felépítéséhez. Nem tudjuk, 
hogy mikor emelték a mai templomot Nagybudmérban, de az egyházi anyakönyvek 1790-t�l vezettetnek, ami azt 
jelenti, hogy a templom e korszakból való. 
 
Kevés adatunk van a nagybudméri szerbekr�l a XIX. századból. 1850-ben 350 szerbet számláltak össze 
Nagybudméron. A budai püspökség 1896. évi sematizmusakor 48 házban 210 szerb lakos élt. (A szerb pravoszláv 
felekezeti iskolában a tanító 41 gyermeket oktatott. Az iskolát 1885-ben építették. 
 
1905-ben Nagybudmér német-szerb település volt, melyben 225 szerb élt. Az I. világháború után egy család 
(Radevjevics) kivételével a szerbek áttelepültek Jugoszláviába. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
A Mihály arkangyalnak szentelt templom építési dátumáról pontos adat nem maradt fenn. 1885-ben felújították. 
1896-ban paróchiális templom, saját pap nélkül, a mohácsi protopresbiterátus része. A egyházi könyveket 1790-t�l 
vezették. A paróchiát 1781-ben alapították; 25800 kataszteri hold tartozott hozzá. 
 
Az 1905-ben a t�zvész után a templomot felújították, a mai ikonosztázist a kevésbé ismert utazó ikonfest�, a 
szerbiai Alekszander Suljagity készítette. M�vészi értéke e festészetnek nem ismert. 
 
A Szt. Mihály arkangyalnak szentelt templomból négy (zografski) ikon ered: Szt. György, Istenszül� Krisztussal, 
Krisztus és Keresztel� Szt. János – ikonfest�i munkák a XVIII. század második vagy harmadik évtizedéb�l. A Szt. 
György és a Szt. János ikonokon a mesterek aláírása szerepel, és az, hogy a „budméri templomnak” készültek. Az 
ikonok ma a Szentendrei Egyházim�vészeti és Tudományos Gy�jteményben vannak. 
 
Az épület hosszú ideig romosan állt, majd 2001. márciusában az önkormányzat indítványára a püspökség 
engedélyezte az elhagyatott épület lebontását. 
 
 
Dokumentumok:  archív fotók 
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F.3.12. PÉCSVÁRAD 
 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
Templom építési ideje: 1730 
Egyházi ünnep: Istenszül� elhunyta /Nagyboldogasszony/, augusztus 28. (augusztus 15.) 
Lebontva: 1925 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Baranyai település a Pécs felé vezet� f�út mentén.  
 
Pécsváradot a Szent István által 1000-ben alapított bencés monostor tette annak idején országos jelent�ség� állam- 
és egyházszervezési központtá. Els� apátja Asztrik volt, aki a koronát hozta Rómából. A királyt a keresztény és az 
európai m�veltség terjesztésében els� sorban a bencés rend tagjai segítették: Pécsvárad szerzeteseinek a déli 
országrész állam- és egyházszervezése volt a feladata. Szent István e feladathoz 40 falut adományozott, 1136 
szolgálónépet és két piac jogát.  
 
A bencés monostor és a két piac körül egységesült több település, ebb�l alakult ki Pécsvárad. Szent István korában 
még nincs városi polgárság, 1258-ban Pécsváradon viszont már a szabad polgárok pereskednek az apát földesúrral 
függetlenségük érdekében. Pécsvárad két piaca a középkorban is mintegy 30-40 kilométer sugarú körb�l vonzotta az 
iparosokat, keresked�ket. Helyben is jelent�s számban éltek iparosok, keresked�k, vállalkozók a középkorban. 
Civitasként 1333-ban említették el�ször Pécsváradot, majd az 1394., 1400., 1439. években. Oppidumként 1439-ben 
és a XV-XVI. század fordulóján szerepelt az oklevelekben. Pécsváradot a monostorról és a Vashegyr�l (a Zeng� 
középkori neve) nevezték meg 1212-ig: monasterium Sancti Benedicti (Szent Benedek monostora; 1038, Pozsonyi 
Pray kódex). WARAD = vár(acska), kis vár, írták le 1212-ben el�ször egy peres iratban. Pechwaradról keltezte egy 
levelét 1316-ban Anjou Károly Róbert.  
 
A monostorban hiteleshely/káptalan m�ködött, amire 1250-t�l vannak adatok. A török hódoltság (itt 1543-1686) 
idején Pécsvárad az öt baranyai náhije egyike volt. A virágzó középkori város a török id�kben lehanyatlott. A 
magyarság Pécsváradon a török id�kben vette fel a kálvini vallást. 1689-t�l a pécsváradi apát megkezdte a németek 
betelepítését, akik 1711-1721 között érkeztek tömegesen.25  
 
A török után a pécsváradi apátok újraszervezték a szentistváni nagybirtokot, majd Mária Terézia 1778-ban 
közalapítványi uradalommá alakíttotta. M�ködését a királyi kamara szabályozta. Mint kincstári birtokot példaszer� 
jobbágyvéd� politika, korszer� technológia jellemzte, így Pécsvárad és környéke dinamikusabban fejl�dött mint 
környezete, és a török kori visszaesés után esélye nyílt a mez�városi fejl�désre. A hiteleshely 1778-ig m�ködött a 
várban. 1848-ig itt volt az úriszék, a földesúri törvényszék. Az uradalom rendelkezett az italmérési, mészárszéki, 
téglaégetési, vám- és halászati jogokkal.  
 
A mez�város központja a múlt század végén már teljességgel azonos a maival. 1896-ban a  lakosság 3016 f�t 
számlált 489 házban. 
 
1934-ben Pécsvárad lakóinak száma 2760. 90 iparos dolgozott a településen. 1918 �szét�l Pécsvárad is az antant 
szerb megszállás alá került.  
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A középkorban lakatlan hegytövi nagyút mellé (a mai f�utcára) a török id�kben szerbek települtek.  
 
A budai püspökség 1896. évi sematizmusakor 5 házban 55 szerb lakos élt. A szerb pravoszláv felekezeti iskola nem 
volt, a 4 iskoláskorú gyermek a római katolikus iskolába járt. 
 
1921 augusztusában, a megszállás végeztével a helyi szerbség Jugoszláviába távozott. 
                                                 
25 A pécsváradi németség katolikus vallású, leszármazottai ma is itt élnek. 
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A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
A Nagyboldogasszony-ünnepnek szentelt templom 1730-ben épült. A XIX. században felújították. 1896-ban 
paróchiális templom, saját pap nélkül, a mohácsi protopresbiterátus része. A egyházi könyveket 1741-t�l vezették. A 
paróchiát 1741-ben alapították; 16 kataszteri hold tartozott hozzá.  
 
Lebontva 1925-ben. 
 
 
Dokumentumok:  fotó 
   archív rajz 
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F.3.13. SZÁLKA 
 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
Kápolna építési ideje: ? 
Egyházi ünnep: -- 
Lebontva: ? 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Tolna megyei település a Bonyhád-Szekszárd-Bátaszék háromszögben, a grábóci monostor szomszédságában. 
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
Az 1721-1732. évi canonica visitatio „tiszta schizmatikus paróchia”-ként tünteti fel. A budai püspökség 1896. évi 
sematizmusakor 24 házban 146 szerb lakos élt. A szerb pravoszláv felekezeti iskolában a tanító 33 gyermeket 
oktatott. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
A kápolna 1896-ban még nem volt felszentelve. A budai protopresbiterátus része volt.  
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F.3.14. SZIGETVÁR 
 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
Templom építési ideje: 1752 
Egyházi ünnep: Három püspök, február 12. (január 30.) 
Lebontva: 1956 
 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Járásközponti település Baranya megye nyugati részén. 
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A budai püspökség 1896. évi sematizmusakor 2 házban mindössze 18 szerb lakos élt. (Összlakosság: 5078 f� 779 
házban.) 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
A Három püspök-ünnepnek szentelt templom 1752-ben épült. 1896-ban paróchiális templom, saját pap nélkül, a 
mohácsi protopresbiterátus része. Az adminisztrátori teend�ket a magyarbólyi paróchus látta el. Az egyházi 
könyveket 1777-t�l vezették. A paróchiát 1752-ben alapították. 
 
Lebontva 1956-ban. 
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F.3.15. TÖTTÖS (RÁCTÖTTÖS) 
 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
Templom építési ideje: ? / 1796 
Egyházi ünnep: Szent Demeter, november 8. (október 26.) 
Lebontva: 1964 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
Töttös Baranya megye délkeleti részén fekszik. 680 f�s község. 
 
Els� írásos említése 1349-b�l ismert, de minden bizonnyal már korábban is létezett. A község neve az id�k 
folyamán több változatban került leírásra, feljegyzésre: Tustus, Thvteus, Thewteus, T�tés, Tötös, Töttös, Ditis, 
Ráctöttös, Racz-Töttös, Hercegtöttös, Töttös. A török hódoltság idején a község elhagyott pusztahely volt, a török 
utáni id�kben teljesen elnéptelenedett. A XVIII. század élénk népmozgalmakat hozott. Több hullámban németek és 
délszlávok érkeztek, majd a német lakosság kivételével távoztak is. 1896-ban a lakosságszám 1286 f� 266 házban. 
 
A II. világháború el�tt a lakosság 99 %-ban német nemzetiség� volt. 1946. június 2-án 55 családot telepítettek ki, 
helyükre felvidéki és erdélyi magyarokat telepítettek be.  
 
Töttös esetében a nemzetiségi viszonyok átalakulása igen jelent�s volt. Ma az 55-60%-os németség és a 40%-os 
magyarság számít a két meghatározó összetev�nek. 
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
 
A szerbek a XVIII. század elején költöztek be az elhagyatott faluhelyre. A budai püspökség 1896. évi 
sematizmusakor 65 házban 311 szerb lakos élt. A szerb pravoszláv felekezeti iskolában a tanító 52 gyermeket 
oktatott. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
A Szent Demeternek szentelt templom pontos építési dátumáról nincsenek adataink.26 1796-ban felújították. 1896-
ban paróchiális templom, saját pap nélkül, a mohácsi protopresbiterátus része. Az adminisztrtori teend�ket a majsi 
paróchus látta el. A egyházi könyveket 1777-t�l vezették. A paróchiát 1777-ben alapították; 3 kataszteri hold 
tartozott hozzá.  
 
Lebontva 1964-ben. 
 
 
Dokumentumok:  archív képeslap 
 
 

                                                 
26 Dinko Davidov 1776-ra datált építési ideje nem bizonyított (DAVIDOV, Dinko 1990. p.390.); e tekintetben az 1896-os 
sematizmust tekintjük irányadónak: MARJANOVITY, Georgije 1896. 
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F.3.16. VÉMÉND 
 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
Templom építési ideje: 1844 
Egyházi ünnep: Szent István vértanú, január 9. (december 27.) 
Lebontva: 1964 
 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
 
A község Baranya megye keleti részében, közvetlenül a Baranya-tolnai megyehatár közelében fekszik. 
 
A bronzkor korai és középs� szakaszában élt Mészbetétes Edények népére vonatkozóan Véménden településre utaló 
felszíni szórványok kerültek el�. A keltákra utalóan a vasútállomástól 200 m-re temet�szórvány látott napvilágot. A 
sz�l�forgatásnál el�került sírleletek vaskardból, vaslándzsából, bronzserpeny�b�l álltak - utóbbi itáliai import darab. 
 
A község els� írásos említése Emon alakban 1332-1335 között történt, a Vemen formát el�ször az írásos 
forrásokban 1715-b�l olvashatjuk. Neve alapjául szolgáló Emon személynév talán a magyar emse, anyasertés 
jelentés� szóval kapcsolható össze. Az újabb, Vemen változat délszláv telepesekt�l való. A szó végi d kés�bbi 
nyelvi fejl�dés eredménye.  
 
Émel vagy Émen középkori magyar falu a török hódoltság alatt elnéptelenedett. A török id�kig csak magyarok 
lakták. 1748-ban Kakasdról települtek ide német katolikusok, 1796-ban Fulda környékér�l érkeztek nagyobb 
számban. A németség száma gyors ütemben növekedett. A múlt század második felében kezdtek magyarok ide 
visszaköltözni. A XVIII. századi kolerajárvány idején sokan menekültek ide a környez� falvakból, például a 
szomszédos Palotabozsok els� lakói. 1896-ra a lakosságszám éléri az 2208 f�t 345 házban. 
 
1930-ban 243 lakos vallotta magát magyar, 2130 német, 5 szerb és 2 egyéb anyanyelv�nek. 1970-ben 1127 magyar 
és 1195 német élt itt. Külterületi lakos volt ekkor 186 f�. A második világháború után nagyon sok német családot 
kitelepítettek, ez a falu lakosságának 50 %-át jelentette. Helyükre felvidéki és székely lakosság került. 
 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK  
 
A mohácsi vész el�l a törökök el�l menekül� rácok telepedtek itt le. A szerb betelepülés 1690-t�l folytatódott. 
 
A budai püspökség 1896. évi sematizmusakor 60 házban 266 szerb lakos élt. A szerb pravoszláv felekezeti 
iskolában a tanító 127 gyermeket oktatott. 
 
A szerbek száma az els� világháborúig lassan fogyott. 1920 után a szerbek zöme a kés�bbi Jugoszláviába optált. 
 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
 
A Szent István vértanú ereklyéinek átvitele-ünnepnek szentelt templom 1844-ben épült. 1887-ben felújították. 1896-
ban paróchiális templom, saját pappal, a mohácsi protopresbiterátus része. A egyházi könyveket 1777-t�l vezették. 
A paróchiát 1719-ben alapították; 17817 kataszteri hold tartozott hozzá.  
 
Lebontva 1964-ben. 
 
 
Dokumentumok:  archív fotók 
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F.4. MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN LÉV� EGYKORI FILIÁLIS, 
SZERB ORTODOX TEMPLOM NÉLKÜLI HELYEK A BUDAI SZERB 
ORTODOX PÜSPÖKSÉG TERÜLETÉN 

33 templom nélküli, filiaként m�ködött települések. F.1. rendszeréhez közelít�, rövid 
leírásokkal ismertet� bemutatás az adott emlékcsoportról. 
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F.4.1. BÁR 

 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
 
Baranyai megyei település Mohácstól északra. 1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség Dunaszekcs� 
filiájaként, a mohácsi protopresbiterátus része. 
 
 
 
 
 

F.4.2. BÁTA 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
 
Tolna megyei település Bátaszékt�l dél-keletre a Duna közelében. 1896-ban templommal nem rendelkez� 
egyházközség Dunaszekcs� filiájaként, a mohácsi protopresbiterátus része. 
 
 
 
 
 

F.4.3. BEZEDEK 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
Bezedek Baranya megyei település az államhatár közvetlen közelében.  
Bezedeken és környezetében régészeti leletet még nem találtak, így valószín�síthet�, hogy a község neve török 
eredet� személynévb�l származik. Ennek el�zményeként az ótörök buzulduq, megromlott, romlott szó köthet�. Az 
írott forrásokban el�ször 1296-ban t�nt fel Buzuldegh változatban. El�fordult Bezeldeg, Bezeuldeg, Wezeldeg 
alakokban is. Területét kezdetben a baranyavári várjobbágyok, majd Bezeldegi Ipoly és fiai birtokolták, de volt 
birtokosa Tamás erdélyi vajda is. Már 1349-ben vásártartási joga volt. A török alatt népessége kicserél�dött. A 
XVII. század utolsó éveiben elnéptelenedett, ismételt benépesülése 1714 körül következett be. 1752-ben már volt 
német lakója, de nagyobb számú német telepes csoport 1770 körül érkezett ide. 
A múlt század végére a németek száma er�sen növekedett. Lakossága 1900-ban 651 f� volt. A Trianon után 
megalakult villányi járásban Bezedek körjegyz�ségi központként funkcionált. 1930-ban 42 magyar, 482 német és 12 
szerb anyanyelv� lakosa volt. A II. világháborút követ�en nem kerülte el a települést a németek egy részének 
kitelepítése, helyükre a Felvidékr�l 42 család költözött ide. 1970-ben 251 magyar, 171 német és 5 szerb anyanyelv� 
lakta. 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
A török hódoltság idejn érkeztek ide szerbek – ekkor �k alkották a település többségét. A falu 1714-es újratelepítése 
ugyancsak szerbekkel történt. A XIX. század végére a szerbek száma igen megfogyatkozott. Az I. világháború után 
a megmaradt szerb lakosság Jugoszláviába optált. 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség Lippó filiájaként, a mohácsi protopresbiterátus része. 
Történeti kutatók szerint harangláb állt itt.1 
 
 
 
 

                                                 
1 Vasvári Szvetozár mohácsi helytörténeti kutató hivatkozik egy 1905-ös felmérés alapján erre. 
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F.4.4. BICSKE 

 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
 
Fejér megyei település, annak északi részén Budapestt�l nyugatra. 1896-ban templommal nem rendelkez� 
egyházközség Százhalombatta filiájaként, a budai protopresbiterátus része. 
 
 
 
 
 

F.4.5. (RÁC)BÓLY 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
Bóly Dél-Baranyában Mohácstól nyugata található. Sík területen fekszik. Három-három domb található a község 
északi és déli határában. Északra magasodik a temet�-domb, a Mária-hegy (Marienberg) és a Tukar (Tokaj). Az 
utóbbiakon vannak a sz�l�területek, az el�bbin pedig a Batthyány-Montenuovo mauzóleum és a temet�. 
Bóly története a régészeti leletek alapján a kés�i k�korba (neolit) nyúlik vissza. Kr. e. több mint 3000 évvel a 
település területén már csiszolta, pattintotta szerszámait az ember, melynek a feltárt tárgyi emlékeit a pécsi és a 
mohácsi múzeum �rzi. A rómaiak térhódítása után, az I. század végére Bóly is a Pannonia Inferiorba került. 
A történetkutatók állítása szerint az Árpád-kori Baranya területén el�ször Ete törzse települt le, ezen a vidéken pedig 
– 905 körül – a Jen� nev� törzs lakott. 950 táján Botond törzshadnagy uralkodott a vidéken. 995-ben ismét a Jen� 
nev� törzs lett az uralkodó Koppány vezér fennhatósága alatt. 
Az els� írott emlék Bólyról egy 1093-ban íródott adománylevél. Ebben Szent László király a bátai (Tolna megye) 
Benedek-rendi apátságának adományozta Nyárádot (mai nevén Nagynyárád) és a környez� településeket. Ezek 
között említ az adománylevél egy Bolok nev�t is, melyr�l feltételezhet�, hogy a mai Bóly �se lehetett, amit földrajzi 
fekvése és a „három hegy” is alátámaszt. Az oklevél tanúsága szerint a birtokhatár északi részéhez tartozott az 
akkori Bolok. Ett�l kezdve 1235-ig nincs írásos emlék Bólyról. 
A település névvéltozásai: Bolok 1093 Zichy-okmt. I.1.; Bool 1235 Györffy György: Az Árpádkori Magyarország 
történeti földrajza; Boold 1332 után (Boul, Bol, Bool); Boll 1703 Németh Béla: Illustrite Geschichte der 
Grossgemeinde; Rácz-Booll 1714; Bolly 1737-t�l (Boja, Bolya); Német-Bolly 1812-t�l Német Bóly Prothocolum 
Currentalis Oppidi; Deutsch-Bóly 1850-1861; Németbóly  1861 körül Bolly, pro Annos 1806-14; Bóly 1950. 
március 25 (Német Béla i.m.) 
Ismereteink szerint Bóly nem papi, hanem nemesi birtok volt. A korabeli okmányokból kit�nik, hogy a Boli család 
birtokvesztése után 1433-tól újra a pécsi püspökség tulajdonába kerül a bólyi terület.  
A mohácsi csata utáni id�ben továbbra is a pécsi püspök Bóly ura. A hódoltság után Bólyt és környékét Batthyány 
Ádám kapta meg hadi érdemeiért. Batthyányné grófn� 1742 áprilisában Bólyba költözött, ami meger�sítette a 
település központi jellegét. Vadászkastély épült számára, ami a mai napig Bóly nevezetes épülete. 
1730-ban kezd�dött meg a betelepülés Bólyba. A német telepesek el�ször szórványosan, egyre nagyobb 
csoportokban érkeztek. 1737 után a község nevét az okmányok Bolly és Boja (Bolya) néven emlegetik. A település 
a németek bevándorlásával rohamosan fejl�désnek indult. Ezekben az években a falu az uradalom központja volt. 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
Az 1740-es évek második felében az itt lakó németek és rácok között kiélez�dött ellentét miatt az uradalom a 
rácokat áttelepítette Rácztöttösre. A budai püspökség 1896. évi sematizmusakor 92 szerb lakos számláltak itt - 
valószín�leg folyamatos visszatelepedésr�l beszélhetünk, vagy „jótékony túlzásról” az egykor jelent�s szerb 
lakosságú település történeti igazolására.2 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség Beremend filiájaként, a mohácsi protopresbiterátus része.  
 
 

                                                 
2 Az adatok esetleges összekeveredése Magyarbóllyal nem lehetséges, hiszen annak adatai külön, s teljesen más értékkel 
szerepelnek ugyanazon sematizmusban. 
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F.4.6. BÖLCSKE 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
 
Település Tolna megyében észak-keleti részén a Duna mellett. 1896-ban templommal nem rendelkez� 
egyházközség Dunaföldvár filiájaként, a budai protopresbiterátus része. 
 
 
 
 
 

F.4.7. CEGLÉD 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
 
Pest megyei város, annak dél-keleti részén. 1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség Kecskemét 
filiájaként, a budai protopresbiterátus része. 
 
 
 
 
 

F.4.8. DÖMSÖD 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
 
Pest megyei település, annak dél-nyugati végében a Ráckevei-Duna-ág mellett. 1896-ban templommal nem 
rendelkez� egyházközség Ráckeve filiájaként, a budai protopresbiterátus része. 
 
 
 
 
 

F.4.9. DRÁVASZENTMÁRTON 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
 
Baranyai település. 1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség Siklós filiájaként, a mohácsi 
protopresbiterátus része. 158 ortodox felekezet� lakos.  
 
 
 
 
 

F.4.10. ERCSI 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
 
Fejér megyei város Székesfehérvártól keletre a Duna mellett. 1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség 
Százhalombatta filiájaként, a budai protopresbiterátus része. 
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F.4.11. FELS�NÁNA 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
 
Tolnai település, annak középs� részén, Szekszárdtól észak-nyugatra. 1896-ban templommal nem rendelkez� 
egyházközség Medina filiájaként, a mohácsi protopresbiterátus része. 
 
 
 
 
 

F.4.12. FÉLEGYHÁZA 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
 
Bács-Kiskun megyei város Kecskemétt�l dél-délkeletre. 1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség 
Kecskemét filiájaként, a budai protopresbiterátus része. 
 
 
 
 
 

F.4.13. FÜLÖPSZÁLLÁS 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
 
Bács-Kiskun megyei település a székek vidékének közepén, Kecskemétt�l nyugatra. 1896-ban templommal nem 
rendelkez� egyházközség Ráckeve filiájaként, a budai protopresbiterátus része. 
 
 
 
 
 

F.4.14. IPOLYSZÖG 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
 
1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség Balassagyarmat filiájaként, a budai protopresbiterátus része. 
 
 
 
 
 

F.4.15. IRSA 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
 
Azonosítatlan település Bács-Kiskun megyében. 1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség Kecskemét 
filiájaként, a budai protopresbiterátus része. 
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F.4.16. KAPOSVÁR 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
 
Somogyi megyeszékhely. 1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség Szigetvár filiájaként, a mohácsi 
protopresbiterátus része. 
 
 
 
 
 

F.4.17. KUNSZENTMIKLÓS 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
 
Település Bács-Kiskun megye észak-nyugati végében. 1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség 
Ráckeve filiájaként, a budai protopresbiterátus része. 
 
 
 
 
 

F.4.18. MADOCSA 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
 
Tolna megyei település Pakstól észak-keletre a Duna mellett. 1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség 
Dunaföldvár filiájaként, a budai protopresbiterátus része. 
 
 
 
 
 

F.4.19. MENYIG 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
 
Azonosítatlan település Baranya megyében. 1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség Szigetvár 
filiájaként, a mohácsi protopresbiterátus része. 
 
 
 
 
 

F.4.20. MOSON-MAGYARÓVÁR 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
 
Gy�r-Moson-Sopron megye északi települése a Duna mellékága mellett. 1896-ban templommal nem rendelkez� 
egyházközség Komárom filiájaként, a budai protopresbiterátus része. 
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F.4.21. PERKÁTA 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
 
Fejér megyei település észak-nyugatra Dunaújvárostól. 1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség 
Adony filiájaként, a budai protopresbiterátus része. 
 
 
 
 
 

F.4.22. PÓCSA 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
 
HELYSÉGTÖRTÉNET 
Község Baranya délnyugati részén. Történelmének korai szakasza nem ismert. Az biztos, hogy a török hódoltság 
idején elnéptelenedett. A XVII. század végén újra lakott hely, a Rákóczi szabadságharc idején azonban ismét 
lakatlanná vált. 1723-24-ben népesedett be ismét. 1780 körül érkeztek az els� német telepesek. A németek száma 
lassan növekedett, 1860 körül elérte az 50%-ot.  
A lakosságszám 1980-ban még 266 f� volt, ma már csak 195 f�. A lakosság nemzetiségi megoszlása 1995-ben: 
magyar 40%, német 55 %, délszláv 3 %, cigány 2 %. 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
A török hódoltság idején elnéptelenedett falut a XVII. század végén délszlávok lakták. Az 1723-24 körüli 
újratelepedés is a görög-keleti délszlávokhoz köthet�. 
A délszláv lakosság a múlt század közepén kezdett fogyni. A budai püspökség 1896. évi sematizmusakor 21 házban 
127 szerb lakos élt. A szerb pravoszláv felekezeti iskolában a tanító 24 gyermeket oktatott. 1920-30 között a falu 
100 szerb anyanyelv� lakosa Jugoszláviába vándorolt. 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
1896-ban templom nélküli egyházközség Borjád filiájaként, a mohácsi protopresbiterátus része. Harangláb állhatott 
csak itt.3 
 
 
 
 
 

F.4.23. PUSZTALADÁNY 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
 
Bács-Kiskun megyei település Kecskemétt�l észak-nyugatra. 1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség 
Kecskemét filiájaként, a budai protopresbiterátus része. 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Vasvári Szvetozár mohácsi helytörténeti kutató hivatkozik egy 1905-ös összeírás alapján erre. 
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F.4.24. SÁTORHELY  
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
 
Baranyai puszta hely Mohács alatt. 1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség Majs filiájaként, a 
mohácsi protopresbiterátus része. Az ortodox lakosszámon túl (35 személy) nincs több adatunk. 
 
 
 
 
 

F.4.25. SOLT 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
 
Bács-Kiskun megyei település a Duna mellett. 1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség Dunaföldvár 
filiájaként, a budai protopresbiterátus része. 
 
 
 
 
 

F.4.26. SUMONY 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
 
Baranyai település annak nyugati részén, Szigetvártól dél-keletre. 1896-ban templommal nem rendelkez� 
egyházközség Szigetvár filiájaként, a mohácsi protopresbiterátus része. 
 
 
 
 
 

F.4.27. SZABADSZÁLLÁS 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
 
Bács-Kiskun megyei település Kecskemétt�l nyugatra. 1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség 
Ráckeve filiájaként, a budai protopresbiterátus része. 
 
 
 
 
 

F.4.28. SZÉCSÉNY 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
 
Nógrádi település Salgótarján és Balassagyarmat közt. 1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség 
Balassagyarmat filiájaként, a budai protopresbiterátus része. 
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F.4.29. SZIGETSZENTMÁRTON 

 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
 
Pest megyei település a Csepel-sziget középs� részén a Ráckevei-Duna-ág mellett. 1896-ban templommal nem 
rendelkez� egyházközség Szigetcsép filiájaként, a budai protopresbiterátus része. 
 
 
 
 
 

F.4.30. SZOLNOK 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
 
Jász-nagykun-Szolnok megyeszékhelye. 1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség Kecskemét 
filiájaként, a budai protopresbiterátus része. 
 
 
 
 
 

F.4.31. TISZAALPÁR 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
 
Bács-Kiskun megyei település Kecskemétt�l dél-keletre a Tisza holtága mellett. 1896-ban templommal nem 
rendelkez� egyházközség Kecskemét filiájaként, a budai protopresbiterátus része. 
 
 
 
 
 

F.4.32. TOLNA 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
 
Tolnai település Szekszárdtól északra. 1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség Medina filiájaként, a 
mohácsi protopresbiterátus része. 
 
 
 
 
 

F.4.33. VÁRDOMB 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
 
Tolna megyei település Bátaszékt�l északra. 1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség Bátaszék 
filiájaként, a mohácsi protopresbiterátus része.  
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F.5. MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN KÍVÜL ES� EGYKORI SZERB 
ORTODOX TEMPLOMOK ÉS FILIÁLIS HELYEK A BUDAI SZERB 
ORTODOX PÜSPÖKSÉG 1896. ÉVI ADATAI ALAPJÁN 

28 templommal rendelkez� és templom nélküli filiális hely a mai Magyarország területén 
kívül. F.1. rendszerét követ� rövid bemutatás az adott emlékcsoportról. 
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F.5.1. BARANYAVÁR (HORVÁTORSZÁG) 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
 
Település Baranya vármegyében, a baranyavári járás központja. 1896-ban templommal nem rendelkez� 
egyházközség Monostor filiájaként, a mohácsi protopresbiterátus része. Az ortodox lakossági adaton túl (30 f� 3 
házban) semmi további adatunk. 
 
 
 
 
 

F.5.2. BÁN (HORVÁTORSZÁG) 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
Templom építési ideje: 1844 
Egyházi ünnep: Nagyboldogasszony 
 
Német-szerb falu Baranya vármegyében Baranyavár mellett. A Nagyboldogasszony-ünnepnek szentelt templom 
1844-ben épült. 1889-ben felújították. 1896-ban paróchiális templom, saját pappal, a mohácsi protopresbiterátus 
része. A egyházi könyveket 1777-t�l vezették. A paróchiát 1751-ben alapították; 32 kataszteri hold és 518 
négyszögöl tartozott hozzá. A budai püspökség 1896. évi sematizmusakor 108 házban 647 szerb lakos élt. 
(Összlakosság: 2594 f� 449 házban.) A szerb pravoszláv felekezeti iskolában a tanító 127 gyermeket oktatott. Az 
iskolaépületet 1891-ben emelték. 
 
 
 
 
 

F.5.3. BOLMÁN (HORVÁTORSZÁG) 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
Templom építési ideje: 1777 
Egyházi ünnep: Szent Péter és Pál apostolok () 
 
Szerb-német-magyar falu a baranyavári járásban. A Péter és Pál apostoloknak szentelt templom 1777-ben épült. 
1885-ben felújították. 1896-ban paróchiális templom, saját pappal, a mohácsi protopresbiterátus része. A egyházi 
könyveket 1777-t�l vezették. A paróchiát 1777-ben alapították; 26482 kataszteri hold tartozott hozzá. A budai 
püspökség 1896. évi sematizmusakor 163 házban 1253 szerb lakos élt. (Összlakossági adatok: 1837 f� 291 házban.) 
A szerb pravoszláv felekezeti iskolában a tanító 200 gyermeket oktatott. Az iskolaépületet 1777-ben emelték.  
 
 
 
 
 

F.5.4. BORCSA (HORVÁTORSZÁG) 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
 
Baranyai település. 1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség Szigetvár filiájaként, a mohácsi 
protopresbiterátus része. 
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F.5.5. BOZOG (SZLOVÁKIA) 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
 
1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség Balassagyarmat filiájaként, a budai protopresbiterátus része. 
 
 
 
 
 

F.5.6. BRAJTFELD (HORVÁTORSZÁG) 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
 
Puszta a baranyavári járásban. 1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség Monostor filiájaként, a 
mohácsi protopresbiterátus része. 5 ortodox hív�.  
 
 
 
 
 

F.5.7. DARÁZS (HORVÁTORSZÁG) 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
 
1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség Kisfaluba filiájaként, a mohácsi protopresbiterátus része. 
 
 
 
 
 

F.5.8. DÁLYOK (HORVÁTORSZÁG) 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
 
1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség Kisfaluba filiájaként, a mohácsi protopresbiterátus része. 
 
 
 
 
 

F.5.9. DÁRDA (HORVÁTORSZÁG) 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
Templom építési ideje: 1794 
Egyházi ünnep: Szent Mihály arkangyal () 
 
Szerb-német-magyar falu Baranya megyében a baranyai járásban. A Szent Mihály arkangyalnak szentelt templom 
1794-ben épült. 1896-ban paróchiális templom, saját pappal, a mohácsi protopresbiterátus része. A keresztel� és 
halálozási  könyveket 1777-t�l, a házassági egyházi könyvet 1778-tól vezették. A paróchiát 1742-ben alapították; 24 
kataszteri hold tartozott hozzá. A budai püspökség 1896. évi sematizmusakor 121 házban 818 szerb lakos élt. 
(Összlakosság: 2723 f� 391 házban.) A szerb pravoszláv felekezeti iskolában a tanító 93 gyermeket oktatott. 
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F.5.10. FÜLEK (SZLOVÁKIA) 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
 
1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség Balassagyarmat filiájaként, a budai protopresbiterátus része. 
 
 
 
 
 

F.5.11. GÁCS (SZLOVÁKIA) 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
 
1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség Balassagyarmat filiájaként, a budai protopresbiterátus része. 
 
 
 
 
 

F.5.12. HERCZEGLAK (HORVÁTORSZÁG) 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
 
1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség Sárok filiájaként, a mohácsi protopresbiterátus része. 183 
pravoszláv lakos. 
 
 
 
 
 

F.5.13. HERCZEGSZ�LL�S (HORVÁTORSZÁG) 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
Templom építési ideje: ? 
Egyházi ünnep: Nagyboldogasszony, augusztus 28. (augusztus 15.) 
 
Magyar-szerb falu Baranya megyében a baranyavári járásban. A Nagyboldogasszony-ünnepnek szentelt templom 
építési idejér�l nincs adatunk. 1775-ben felújították. 1896-ban paróchiális templom, saját pappal, a mohácsi 
protopresbiterátus része. A halálozási könyvet 1772-t�l, a házasságit 1777-t�l, a keresztelési könyvet 1778-tól 
vezették. A paróchiát 1742-ben alapították; 331007 kataszteri hold tartozott hozzá. A budai püspökség 1896. évi 
sematizmusakor a filiákkal kezelt adatok szerint 113 házban 645 szerb lakos volt. (Összlakossági adat a településre 
vonatkozóan: 2691 f� 418 házban.) A szerb pravoszláv felekezeti iskolában a tanító 102 gyermeket oktatott. 
 
 
 
 
 

F.5.14. IZSÉP (HORVÁTORSZÁG) 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
 
1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség Kisfaluba filiájaként, a mohácsi protopresbiterátus része. 
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F.5.15. KÁCSFALU (HORVÁTORSZÁG) 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
Templom építési ideje: 1794 
Egyházi ünnep: Szent Miklós () 
 
Szerb-német falu a baranyavári járásban, Baranya vármegyében. A Szent Miklósnak szentelt templom 1794-ben 
épült, június 11-én szentelték fel. 1896-ban paróchiális templom, saját pappal, a mohácsi protopresbiterátus része. A 
egyházi könyveket 1777-t�l vezették. A paróchiát 1777-ben alapították; 381403 kataszteri hold tartozott hozzá. A 
budai püspökség 1896. évi sematizmusakor 194 házban 1148 szerb lakos élt. (Összlakossági adatok: 2282 f� 415 
házban.) A szerb pravoszláv felekezeti iskolában a tanító 183 gyermeket oktatott.  
 
 
 
 
 

F.5.16. KISFALUBA (HORVÁTORSZÁG) 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
Templom építési ideje: ? 
Egyházi ünnep: Szent Miklós () 
 
Német-szerb falu a baranyavári járásban, Baranya vármegyében. A Szent Miklósnak szentelt templom pontos építési 
idejét nem ismerjük. 1808-ben felújították. 1896-ban paróchiális templom, saját pappal, a mohácsi 
protopresbiterátus része. A keresztelési és halálozási egyházi könyveket 1777-t�l, a házassági könyvet 1778-tól 
vezették. A paróchiát 1751-ben alapították; 32 kataszteri hold tartozott hozzá. A budai püspökség 1896. évi 
sematizmusakor 108 házban 608 szerb lakos élt. (Összlakossági adatok: 1534 f� 287 házban.) A szerb pravoszláv 
felekezeti iskolában a tanító 106 gyermeket oktatott. Az úgynevezett „Studenica” részen kápolnát emeltek 
Boldogasszony tiszteletére. 
 
 
 
 
 

F.5.17. KOMÁROM (SZLOVÁKIA) 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
Els� templom építési ideje: 1511 
Második templom építési ideje: ? 
Harmadik templom építési ideje: 1665 
Mai templom építési ideje: 1756 
Egyházi ünnep: Istenszül� bevezetése a templomba december 4. (november 21.) 
 
SZERB TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 
A Duna-menti magyar városba a XV. száázadban költöztek be az els� szerbek – Mátyás király sajkásai a dunai 
flotillához tartoztak. A szerbek által lakott városrész az ábrázolásokon és leírásokban Rascianorum urbs – 
Ratzenstadt – Rác város néven szerepelt. 
A korai, ritka történeti adatok id�szakát a XVII. század végét�l felgyorsuló események váltották fel. A dics� 
sajkások utódai, az elismert szerb családok, (akik bár nevükben elmagyarosodtak, azonban pravoszláv hitüket 
mindvégig meg�rizték,) a Nagy Vándorlás után egy ideig még magát Csarnojevity Arzén patriarchát is vendégül 
látták. Akkoriban a komáromiak segítségével folytatott igen intenzív politikai és hitéleti tevékenységet. S e 
közrem�ködésükért az Udvar is hálás volt: I. Lipót 1690. április 14-én meger�sítette azon kiváltságokat, melyeket 
apja, III. Ferdinánd adományozott a komáromi és gy�ri szerbeknek 1655. június 5-én. 
A legismertebb szerb családok a sajkások leszármazottai voltak. Még a Nagy Vándorlás utáni id�kben is dönt� 
szavuk volt az egyházközség ügyeiben, a szerb városrész életében. A legjelent�sebb személyiségek voltak: 
Monaszterlija János, Földvári Ádám, Petar Kapelet, Jovan Rác, Petar Tyiprovcsanin, Jovan Fehérvári, Fitola János, 
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Pesti Ádám, Pesti Lackó és Dániel, Jovan Dimitrijevity. Magyar és német nyelven írtak, de a liturgiákon egyházi 
szláv nyelven énekeltek.  
A XVIII. században görög-cincár keresked�k is beköltöztek Komáromba, leginkáb Moszchopolból érkezve. Több 
meg�rzött síremlék is utal ittlétükre: Georgios Szapondikszi, Dimotriosz Ignatiu, Joanis Titali, Dimitriosz Dumtsa, 
Joan Karagiani, Sztavrosz Kilica. �k is nagy adományozói voltak a templomnak. 
A XIX. században a szerbek száma folyamatosan csökkent A budai püspökség 1896. évi sematizmusakor 4 házban 
22 szerb lakos élt. (Összlakosság: 13076 f� 1426 házban.). Az 1905-ös sematizmus szerint a városban 8 szerb ház 
volt, 32 lakossal, akik maguk közt leginkább magyarul beszéltek. Az egyházi adminisztrációt magyar nyelven 
vezették. Még Lukián Bogdanovity budai püspök is magyar nyelv� levelezést folytatott velük, tudva, hogy nem értik 
a szerbet. 
 
A TEMPLOM LEÍRÁSA 
1896-ban paróchiális templom, saját pap nélkül, a budai protopresbiterátus része. Az adminisztrátori teend�ket 
szerzetes látta el. A egyházi könyveket 1740-t�l vezették. A paróchiát 1511-ben alapították. Filiája volt Gy�r, 
Trnava, Szerdahely és Moson. 
A komáromi szerbek már 1511-ben rendelkeztek kis imaházzal: a fa templomocskát az Istenszül� bevezetése a 
templomba ünnepnek szentelték. Az építkezések a XVI. században is folyamatosak voltak, s a XVII. századra is 
átnyúltak: el�ször áthelyezték a templomot, majd újjáépítették, míg sorrendben a harmadikat a sajkások már id�tálló 
anyagból hozták létre a XVII. század második felében. 
A XVIII. század elejét�l kezdve már folytak az el�készületek a sorrendben negyedik, mai templom építésére. A 
század közepére már rendekezésre állt a megfelel� alap az építkezés megkezdésére: a templomi leltár szerint 1754-
ben 3028 forint volt a kasszában. Valamint engedéllyel rendelkeztek az egyházmegyét�l, hogy a bácskai 
püspökségben gy�jthessenek további adományokat. 
Az els� építési kérelem Csáki Miklós esztergomi érsek nagy ellenállásába ütközött. 1753. tavaszán kelt levelében 
értesíti a magyar udvari kancelláriát, hogy „a szerbek Komáromban új templomot akarnak építeni, amit meg kell 
nekik tiltani, mert sértik az � jogait, mint a katolikus hit védelmez�jét Magyarországon”. Ezen felül az érsek 
megtiltotta a céhes épít�mestereknek, hogy szerz�dést kössenek a szerb pravoszláv egyházközséggel. Az ügy az 
Illyr Kancelláriához került, mely el�írta, hogy szerezzék be Mária Terézia engedélyét. Megszólalt Pavle Nenadovity 
karlóczai  mitropolita is, hogy a komáromi szerbeknek nem lesz két templomuk, hisz a régi, kicsi és romos 
templomot azonnal lebontják, ahogy az új elkészült. Felhívva a figyelmet, hogy ekként járjanak majd el, Mária 
Terézia megadta hozzájárulását az építkezéshez 1753. november 15-én. 
1754-ben megszentelték a templom alapkövét az „apostoli görög hit szerint”.Az építkezés el�rehaladtával a 
költségek egyre n�ttek, s már belátható volt, hogy a kezd� t�ke nem lesz elég. 1755. július 15-én Nenadovity 
mitropolita körlevelet küldött szét a Karlóczához tartozó püspökségekben, hogy felajánlásaikkal támogassák a 
komáromi templom építését. 
Már 1756 �szén állt a templomhajó, s október 10-én felszentelte Dionoszije Novakovity budai püspök. Azonban 
megfelel� anyagi fedezet hiányában a további építkezést felfüggesztették. 
1763-ban hatalmas földrengés rázta meg a területet. Több épület és hozzá tartozó üzlet vagy m�hely romba d�lt. Az 
új templom sorsáról Vityentije Vidák-Novakovity püspök, akkori budai püspökségi adminisztrátor, Pavle 
Nenadovity metropolitához írott leveléb�l értesülhetünk: „a templom a korábbi földrengés miatt nagyon 
megrongálódott és omladozik”, s nem lett még eldöntve, hogy újra kell-e építeni, vagy csak felújítani 
szükséges.Végül csak a templomhajót kellett meger�síteni. A ’70-es években folytatódtak a munkálatok a nyugati 
oldalon: a templomhajót b�vítették egy travéval, kórust emeltek és magas torony került föléje. Kialakították a 
nyugati kaput is, melynél a vakolatba az 1770-es évszám került – ez a lényegesebb építési munkák befejezési 
dátuma. 1779-1782 között további kisebb munkák folytak a számlák szerint: az ablak és ajtó szerkezetek 
behelyezése. A többi befejez� munka már meg kellett hogy legyen: a bels� falkiképzés, az ikonosztáz szerkezete és 
képei, az egyházi szerelvények. Az 1785-ös leltár jelent�s felszereltségre utal: három evangélium, melyb�l egy 
kézzel írott; 12 görög és 12 orosz nyelv� liturgikon, és „17 kézzel írott régi szerb könyv”. (A kés�bbiekben is igen 
pontos inventáriumok készültek magyar illetve szerb nyelven, melyb�l részletes képet alkothatunk az egyházi 
eszközök számáról.) 
A gondos egyházkönyvek leírásai tanúskodnak a már elmagyarasodott szerbek és görög-cincárok odaadó egyházi 
életér�l. Azonban a XIX. században az er�s hitéletet még természeti katasztrófák is próbára tették: 1836-ban árvíz 
rongálta az épületet, 1848. szeptember 17-én nagy t�zvész pusztított, melyben leégett a tet�szerkezet és fémmel 
borított toronysisak. Az 1851-es helyrellításkor már nem építették meg a barokkos sisakot, hanem cikkelyes 
félgömbsisakot építettek. Az 1866-os árvízben ugyancsak odaveszett néhány ezüst és arany szerelvény. 
Az ikonosztáz 1770-1780. között készülhetett. A barokkos szerkesztés már keveredik a klasszicista elrendezéssel. 
Készítésekor alkalmazkodni kellett a már meglév�, nagyméret� ikonokhoz – melyek közt oly jelent�s munkák is 
vannak, mint például az 1660-ban Petar Monaszterlija megrendelésére készült Istenszül� és Krisztus ikonok. A 
Keresztel� Szent Jánost és Szent Györgyöt ábrázoló ikonok a XVIII. század közepér�l valók. E négy ikon 
kivételével a képfal további ikonjai ismeretlen fest� provinciális barokk stílusú munkái 1775-b�l.    
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A XX. század elején rendszeresen járt ide a budai püspökség megízott esperese. 1917. májusában (7 vagy 20) a 
következ�ket jegyezte be könyvébe: „Ma vizitációm alkalmával bejártam a híres komáromi templomot, s úgy 
találtam, hogy tartatik benne szent liturgia. A paróchia adminisztrátora tartotta azt nagyszámú pravoszláv katona 
részvételével. A templom tiszta állapotban van, s a szent szerelvények jó állapotban és rendben vannak. … Az 
ikonokat és szép templomi szerelvényeket megszépíti az újonnan beszerzett nebo (baldachin), melyet a KuK 
hadsereg 29-es alakulatának pravoszláv katonái adományoztak e templomnak.” 
Az I. világháború után Komárom egy része Szlovákiához került. A templom továbbra is a budai püspökség 
jurisdikciója alatt maradt. A II. világháború után a helyi múzeum kezelésébe került. A XVII. század végét�l  a 
XVIII. század végéig készült rengeteg mobil ikonját katalógusba rendezték. Ma már nem tartanak liturgiát benne, s 
kiállításként m�ködik. 
 
Dokumentumok:  alaprajz 
   nyugati homlokzat 
   déli homlokzat 
   keleti homlokzat 
   ikonosztáz rajza 



F.5. Magyarország területén kívül es� egykori szerb ortodox templomok és filiális helyek a Budai Szerb Ortodox Püspökség 
1896. évi adatai alapján 

508 Magyarország szerb ortodox templomépítészete. Függelék 



F.5. Magyarország területén kívül es� egykori szerb ortodox templomok és filiális helyek a Budai Szerb Ortodox Püspökség 
1896. évi adatai alapján 

Magyarország szerb ortodox templomépítészete. Függelék 509 



F.5. Magyarország területén kívül es� egykori szerb ortodox templomok és filiális helyek a Budai Szerb Ortodox Püspökség 
1896. évi adatai alapján 

510 Magyarország szerb ortodox templomépítészete. Függelék 

 
F.5.18. KUVA (HORVÁTORSZÁG) 

 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
 
1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség Herczegsz�ll�s filiájaként, a mohácsi protopresbiterátus része. 
2 pravoszláv házzal.  
 
 
 
 

F.5.19. LASKÓ (HORVÁTORSZÁG) 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
 
1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség Herczegsz�ll�s filiájaként, a mohácsi protopresbiterátus része. 
 
 
 
 

F.5.20. LOSONC (SZLOVÁKIA) 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
 
1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség Balassagyarmat filiájaként, a budai protopresbiterátus része. 
 
 
 
 

F.5.21. MÁROK (HORVÁTORSZÁG) 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
 
1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség Kisfaluba filiájaként, a mohácsi protopresbiterátus része. 
 
 
 
 

F.5.22. MONOSTOR (HORVÁTORSZÁG) 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
Templom építési ideje: 1771 
Egyházi ünnep: Szent Mihály arkangyal () 
 
Német-szerb falu a baranyavári járásban. A Mihály arkangyalnak szentelt templom 1771-ben épült. 1894-ben 
felújították. 1896-ban paróchiális templom, saját pappal, a mohácsi protopresbiterátus része. A egyházi könyveket 
1777-t�l vezették. A paróchiát 1777-ben alapították; 28 kataszteri hold tartozott hozzá. A budai püspökség 1896. évi 
sematizmusakor 59 házban 325 szerb lakos élt. (Összlakossági adatok: 1584 f� 271 házban.) A szerb pravoszláv 
felekezeti iskolában a tanító 62 gyermeket oktatott. Az iskolaépületet 1841-ben emelték.  
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F.5.23. PALÁNKA (SZLOVÁKIA) 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
 
1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség Balassagyarmat filiájaként, a budai protopresbiterátus része. 
 
 
 
 

F.5.24. SUZA (HORVÁTORSZÁG) 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
 
1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség Herczegsz�ll�s filiájaként, a mohácsi protopresbiterátus része. 
 
 
 
 

F.5.25. (DUNA)SZERDAHELY (SZLOVÁKIA) 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
 
1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség Komárom filiájaként, a budai protopresbiterátus része. 
 
 
 
 

F.5.26. SZUDAROS (HORVÁTORSZÁG) 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
 
Puszta a baranyavári járásban. 1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség Monostor filiájaként, a 
mohácsi protopresbiterátus része. 15 pravoszláv lakos.  
 
 
 
 

F.5.27. TRNAVA / NAGYSZOMBAT (SZLOVÁKIA) 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Buda 
Kápolna építési ideje: ? 
 
A Pünkösd-ünnepnek szentelt kápolna pontos építési dátumát nem ismerjük. A keresztelési könyvet 1788-tól, a 
házassági és temetkezési könyveket 1790-t�l vezették. 1896-ban kápolnával rendelkez� egyházközség Komárom 
filiájaként, a budai protopresbiterátus része. Pravoszláv lakosa nem volt ekkor már.  
 
 
 

F.5.28. VERESMART (HORVÁTORSZÁG) 
 
Egyházi joghatóság 1896-ban: Budai Szerb Ortodox Püspökség 
Esperessége 1896-ban: Mohács 
 
1896-ban templommal nem rendelkez� egyházközség Herczegsz�ll�s filiájaként, a mohácsi protopresbiterátus része. 
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F.6 AZ ORTODOXIA 
 
F.6.1. EGYHÁZTÖRTÉNETI ÖSSZEFOGLALÓ: A KERESZTÉNYSÉG 
KIALAKULÁSA ÉS AZ ORTODOXIA 
 
 
 

F.6.1.1. A kereszténység kialakulása 
 
A keresztény gyülekezetek a második évszázadban a római birodalom legtávolabbi pontjára is eljutottak. A 
szertartásokat nem ismerhette mindenki, azokon csak a beavatottak vehettek részt. Ekkor még igen véres 
keresztényüldözések folytak, mert ostoba gyanusítások tárgyává vált az új hit (állítólagos emberáldozatok 
bemutatása). Minden kívülr�l jöv� támadás ellenére a keresztény vallás követ�inek állhatatossága és száma 
szüntelenül növekedett. Végül 313-ban kibocsátották azt a türelmi rendeletet, amely biztosította a keresztényeknek a 
szabad vallásgyakorlat jogát, és Nagy Konstantin császártól nem csak a teljes állami elismerést kapták meg, hanem 
halála el�tt � maga is megkeresztelkedett. 325-ben pedig megtartották az I. Egyetemes Zsinatot Niceában. 
 
A következ� két évszázadban az egyházigazgatás létrejött, és kialakult a hierarchikus rendszer. Míg Keleten ez 
demokratikusabb, egymásnak nem alárendelt nemzeti egyházak létrejöttéhez vezetett, ahol a laza szövetséget 
testületi irányítás fogja össze - addig Nyugaton egyszemélyi (pápai) egyházf�ség valósult meg. 
 
Nyugaton a népvándorlás korában sikeresen m�ködött a Róma által irányított hittérítés. A IX. századra az egykori 
Római Birodalom nyugati felén már mindenhol ismerték a kereszténységet. Róma püspöke politikai téren is egyre 
jelent�sebb személy lett. Az adományokból és földesúri jogaik gyakorlásából a pápai földterületek megn�ttek. 
Amikor Leó pápa Nagy Károlyt 866-ban császárrá koronázta, az egyház er�s támogatásra talált. 
 
Eközben a népvándorlástól kevésbé érintett Keleten az egyház szorosan összefonódott a birodalommal. 
Konstantinápoly, mint az "Új Róma", császári székhely rangjára emelkedett, és ez azt eredményezte, hogy püspöke 
500 körül a császártól megkapta az "ökomenikus pátriárka" címet. E fényes korszaknak a jele az 532-537 közt 
Justinianus által építtetett Hagia Sophia. 
 
726-843 közt a bizánci egyházban a szentek ábrázolása körül vita dúlt, amikoris némely bizánci császár alatt az ún. 
ikonoklaszmosz mozgalom a szent képek használata ellen foglalt állást. De a VII. egyetemes zsinat elfogadta a képi 
ábrázolást, így e mozgalom is lassan lecsendesült. 
 
Bizánc 863-tól a térítéseit kiterjesztette a délszláv népekre, 987-t�l az oroszokra.4 
 
Kelet és Nyugat egyháza  között egyre jobban feszültek az ellentétek. Róma azt követelte Bizánctól, hogy ismerje el 
egyházf�ségét, amire Szent Péter apostoli székhelyeként igényt tartott. Bár Konstantinápoly csak történeti (nem 
pedig apostoli) alapítású volt, mégsem ismerte el a pápa els�ségét, mert hatalma ekkor már Róma erejével 
vetekedett. A versengés oda vezetett, hogy teológiai és politikai okok miatt 1054-ben bekövetkezett az 
egyházszakadás. A megkülönböztetés végett a nyugati egyház ett�l fogva "Katolikus"-nak (egyetemes), míg a keleti 
egyház "Ortodox"-nak (igazhit�) nevezi magát. 
 
Az ökumenizmus jegyében Róma többször is törekedett az unióra, ami sajnos az � felfogásában a katolizálást 
jelentette. Ezt persze Bizánc nem fogadta el. Többször is voltak részleges uniók, de e próbálkozások mögött sokszor 
csak politikai megfontolások álltak, így ezek nem is tartottak sokáig, hiszen lelki elhatározottság nem volt mögöttük.  
 
 
 

F.6.1.2. Az ortodox egyház 
 
"A keleti ortodox katolikus és apostoli egyház", ahogyan a hivatalos megjelölés szól, nagyszámú autokephalosz 
/önálló/ egyházra esett szét. A konstantinápolyi, alexandriai, antiochiai, jeruzsálemi patriarchátusokon; valamint a 
ciprusi és színai érsekségen kívül magába foglalja az orosz, a szerb, a bolgár, a román, a görög és a grúz egyházat is. 
 
                                                 
4 TIMKÓ Imre 1971. 
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A kultuszban használt nyelv igen sokféle: a hellenisztikus görögön és az egyházi szlávon kívül különböz� 
népnyelvek szerepelnek, 1337 óta létezik egy latin típusú "nyugati katolikus ortodox egyház" is.  
 
Az egyház egysége a kultusz nyelvének különböz�sége ellenére a közös kánonjog, a közös dogma és a kultusz 
közös formája révén fennmaradt. A papok helyzete nem felel meg a római katolikusokéval. A közönséges papoknak 
egyszer szabad megházasodniuk. A házasságkötésnek meg kell el�znie a pappá szentelést. A püspököknek ellenben 
n�tlennek kell maradniuk - ezért legtöbbször a szerzetesek közül választják �ket. 
 
Habár a keleti egyházban sok a rómaiéval közös sajátosság, azt a tant nem fogadja el, hogy a Szentlélek nemcsak az 
Atyától, hanem a Fiútól is származik, és elveti a tisztítót�z tanát, Mária szepl�telen fogantatását, a meghintéssel 
történ� keresztelést, a kovásztalan kenyér használatát az oltári szentség vételénél és természetesen a pápa 
csalhatatlanságát.5 
 
A hét szentség ugyanaz, mint a római egyházban, mégis vannak bizonyos eltérések, nevezetesen a gyónásnak 
távolról sincs olyan jelent�sége. A legfontosabb a mindennapi vagy legalábbis vasárnaponként megismétl�d� 
eucharisztia-ünnep, amelynek során a kenyeret darabokban a borba teszik és azután kanállal nyújtják át a hív�nek. 
Az egész misztérium igen gazdag, küls� formáinak aprólékos megtartására nagy súlyt helyeznek. Az ortodoxok 
különös örömet találnak abban, hogy hosszan elnyújtott szent cselekményeket szemléljenek, és mécsesek vagy 
gyertyák gyújtásával, keresztvetéssel, letérdeléssel és meghajlással azokban részt vegyenek; a prédikációra nem 
helyeznek akkora hangsúlyt. "Ily módon a keleti kultusz els�sorban nem a lelki-erkölcsi épülést szolgálja, mint a 
protestáns, nem is az Istennek a pap mint közvetít� által bemutatott tiszteletadással kifejezett szakrális cselekmény, 
amelynél a néz�k hiányozhatnak, hanem az isteni érzékelhet� ábrázolása, szent oltára." /H.Mulert/ 
 
Az ortodox egyházban a Julianus-naptár van használatban, ezért a legtöbb ünnepet 13 nappal kés�bb tartják meg, 
mint a nyugati egyházban, amely a Gergely-naptárt használja. A templomépületek jellegzetessége a szentkép-fal 
/ikonosztazion/, amely az oltárteret elválasztja azoktól, amelyekbe a világiak is beléphetnek. A templomban csak 
egy oltár van, amelyet az Úrnak szentelnek, az egyes szenteknek nincsenek oltáraik, de képeik /mozaikok és 
festmények/ vannak - szobraik viszont nem. A szentek száma igen nagy, élükön Mária áll, az isten anyja; a férfi 
szentek között Szent Miklós örvend különös kedveltségnek. A szentek képeit és ereklyéit csodatev�nek tartják; ezek 
felkeresése zarándokok úticélja. Különös jelent�séget tulajdonítanak a böjtnek. 

                                                 
5 GLASENAPP, Helmut von 1972. pp.341-343. 
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F.6.2. A GÖRÖGKELETISÉG HAGYOMÁNYAI MAGYARORSZÁGON A X-XIII. 
SZÁZADBAN 
 
 
A Kárpát-medence állandó ütköz�pont volt. 
 
VIII.sz. Frank Birodalom - a nyugati országrészben latin kereszténység. Erdélyben és a déli országrészben viszont 
sohase volt tartós megszállás, ezért ott a bizánci rítus terjed el. 
 
IX. sz.: Kyrillos és Methodios pannon-morva térítése újra kiélezi az érdekszféra-ütközést Bizánc és Róma között. 
 
894-96: magyar-bizánci szövetség a bolgárok ellen. A bolgárok szövetkeznek a beseny�kkel; a magyarok a Kárpát-
medencébe vándorolnak a támadás el�l. 
 
Bizánc alattvalóként kezeli az alakuló új államot - három nagy hadjárat a sértettség kiküszöbölésére: 934-943. a 
marosmenti gyula; 948-955. a somogy-zalai horka; 959. a baranyai Botond vezetésével. 
 
Bulcsú 948-ban Bizáncban jár - s � az els� törzsfejedelem, aki felveszi a kereszténységet. 
 
Gyula 952-ben érkezik Bizáncba, a keresztségben a Stephanus nevet veszi fel. Püspököt is kap Hierotheos 
személyében, ezáltal elfogadva a konstantinápolyi patriarcha joghatóságát a felügyelete alá tartozó országrész felett 
(a Maros két partja, a Tiszavidék és az Erdélyi-középhegység vonalával határolt terület). 
 
Ajtony, Gyula is folytatja a bizánci kapcsolatokat. A Körös vonalától a Dunáig, délen Szörényig és Vidinig terjeszti 
uralmának határát császári szövetségese támogatásával. Marosvárott, uralkodása székhelyén Keresztel� Szent János 
tiszteletére görög szertartású monostort alapít. 
 
Csanád vezér István központosító politikája mellé áll - megveri Ajtonyt. Marosvárra latinokat hoz, de Oroszlámoson 
görög kolostort alapít Szt. György tiszteletére. 
 
Géza felesége, Sarolta támogatja görög szertartást. Az � idejében még együtt  élnek Tihanyban és Pannonhalmán a 
görög és latin szertartás szerzetesei. 
 
Szt. István alatt még békés együttélés - reálpolitikus. 
 
1004: szövetséget köt II. Basileios császárral. Segítségével foglalja el Skopjét, ahonnan elhozza a keleti 
kereszténység féltett kincsét, Szt. György vértanu ereklyéit. 
 
III.Béla alatt Szilveszter pápa és Dukas Mihály koronáinak egybeötvözése. 
 
Szt. László - 1092, szabolcsi zsinat: a határozatokból kit�ni, hogy a bizánci hatások még élnek a magyar 
kereszténységben. 
 
Imre király idején oly sok görög kolostor volt a latin kereszténységnek elkötelezett országban, hogy egy püspök 
joghatósága alatt megszervezend�nek tartotta - de III. Ince pápa nem engedélyezi. 
 
III.András a latin császársággal magyar-bizánci uniót tervezett, de a lázadások miatt nem valósul meg. 
 
IV. lateráni zsinat /1215/ utasítja a latin püspököket, hogy a görög szertartású vidékekre  latin papokat küldjenek: 
avarok, beseny�k, hunok, székelyek magyarosodnak, a bizánci rítusú közösségek megszünnek.6  

                                                 
6 TIMKÓ Imre 1971. 
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F.6.3. A BUDAI SZERB ORTODOX PÜSPÖKSÉG LÉTREHOZÁSA 
MAGYARORSZÁGON 
 
 
A püspökség létrehozása 1695-ben I. Lipót alatt. 
 
A budai pravoszláv szerb püspökök: 
 
1695 – Jeftimije Popovity 
 
1700 – körül Vityentije Popovity (?, Jenova – 1725, Karlócza): 1713. május 6-i karlóczai gy�lésen mitropolitává 
választották. 
 
1716 – Mihajlo Milosevity (?, Pety – 1728, Szentendre): Vityentije Popovity nevezte ki �t metropolitává 
választásakor. 
 
1728 – Vaszilije Dimitrijevity (?, Újvidék – 1748, Szentendre): az � ideje alatt lett egyesült a budai püspökség és  a 
mohácsi-szigetvári.7 Püspökké nevezték ki Vityentije Jovanovity mitropolita idejében 1732-ben. 
 
1749 – Dioniszije Novakovity (?, Dalmácia – 1767, Szentendre): az újonnan kinevezett Pavle Nenadovity szentelte 
fel 1749. június 23-án Karlóczán. Az � idején az erdélyi uniáltak körül vita robbant ki, amit úgy oldottak meg, hogy 
1749-ben a mitropolita és a szinódus egyetértése nélkül pusztán császári-királyi kinevezéssel erdélyi püspök is lett 
egyben. 
 
1770 – Arszenije Radivojevity (?, Szentendre – 1783, Bezdin monostor): Pavle Nenadovity mitropolita alatt. 1759-
ben lett kinevezve pakráczi püspökké. 1770. február 15-én Georgijevity áthelyezi budai püspökké. 1774-ben bácskai 
püspökké teszik meg Vityentija Jovanovity-Vidak alatt. 1781-ben betegsége miatt a bezdini kolostorba küldik. 
 
1774 – Szofronije Kirilovity (?,? – 1786, ?): grábóci arhimandrita. 1769-ben erdélyi püspökkés nevezétk ki 
Georgijevity mitropolita alatt. 1774-ben kéri áthelyezését a budai püspökség élére Vityentija Jovanovity-Vidak 
mitropolita alatt. 1781-ben Mojszej Putnik mitropolita idejében kinevezik temesvári püspökké. 
 
1786 – Sztevan Stratimirovity (?, Kulpin – 1835, ?): 1784-ben krusedoli szerzetes lett. 1786. május 28-án versáci 
püspökké nevezik ki, azonban rögtön utána II. József kérésére június 15-én budai püspöknek szenteli fel Mojszej 
Putnik mitropolita. Öt évi püspökség után, 1790. októberében a temesvári gy�lésen megválasztják mitropolitává, s 
még novemberben hivatalába iktatják. 
 
1791 – Dioniszije Popovity (? - ?): a görög származású szerzetest belgrádi püspökké nevezték ki el�ször, még a 
török birodalom részét képez� Szerbiában. Az 1788-89-es habsburg-török harcok következtében Belgrád 
felszabadult, de az 1790-es békeszerz�dés visszahelyezi török fennhatóság alá: ekkor Popovity püspöki szék nélkül 
maradt. Még abban az évben elment a temesvári gy�lésre, ahol II. József megbizottjának közbenjárására 
decemberben budai püspökké választották. 
 
1829 – Sztevan Sztankovity (?, Karlovácz – 1841, ?): orahovoi arhimandrita. 1829. januárjában nevezték ki budai 
püspökké. Majd 1834-ben bácskai püspöknek áthelyezték. 1837. novemberében mitropolitává választották 
Karlóczán. 
 
1834 – Jusztin Jovanovity (? – 1834, ?): a karlóczai egyházi iskola tanára 1829-ben lett a bezdini monostor vezet�je. 
1834. augusztusában nevezték ki budai püspöknek – 3 hónap múlva elhunyt. 
 
1836 – Pantelejmon Zsivkovity (1795, Karlócza – 1851, Bécs): el�bb Karlóczán, majd a Sztevan Sztratimirovity 
püspök alatt látott el oktatási és egyházvezetési feladatokat. 1835-ben dalmáciai püspökké nevezték ki. 1836-ban 
áthelyezték budai püspöknek. 1839-t�l a temesvári püspökség feje volt haláláig. 
 

                                                 
7 A mohácsi püspökséget ugyancsak 1695-ben alapították. A budai püspökséggel Makszim Gavrilovity mohácsi püspök halála 
után Vityentija Jovanovity mitropolita és Vaszilij Dimitrijevity budai püspök idején egyesítették. A magyar kancellária 1732. 
október 10-én er�sítette meg a szervezeti módosítást. Mohácsi püspökök voltak: 1. Jeftimije Petovac (1695-t�l), 2. Jevrem (?), 3. 
Nikanor Melentijevity (?) és 4. Makszim Gavrilovity (1721-t�l). 
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1839 – Platon Atanackovity (1788, Zombor – 1867, ?): el�bb tanító volt, majd 1829-ben szerzetes lett. 1839-t�l 
budai püspök. 1848-ban megválasztották bácskai püspökké, azonban helyét csak 1851-t�l vehette át. 
 
1853 – Arszenije Sztojkovity (1804, Mokrin – 1892, Szentendre): a rakováczi monostorban 1830-ban lett szerzetes. 
1839-t�l Rakovácz, majd 1845-t�l Grgeteg monostorának vezet�je. 1852. novemberében választották meg 
püspökké, s 1853. áprilisában szentelte fel Joszif Rajacsics. 
 
1892 – 1896: Georgije Brankovity pátriárka igazgatása alá vette a budai püspökséget.  
 
 
Mohácsi protopresbiterátus 
 
25 paróchia –  Bolmán, Kácsfalu és Mohács  IV. osztály 
  Herczegsz�l�s és Somberek  V. osztály 
  a többi     VI. osztály. 
 
25 paróchiális templom, 8 filiális templom és 3 kápolna. 
 
18 paróchus. Medinán állandó székhellyel adminisztrátor van a paróchus helyett. 
 
 
Budai protoresbiterátus 
 
23 paróchia –  Pest szerb, görög és makedón-vlach  I. osztály 
  Buda     II. osztály 
  Pomáz     III. osztály 
  a többi     VI. osztály 
 
23 paróchiális templom, 7 filiális templom és 4 kápolna. 
 
12 paróchus. Balassagyarmaton külön adminisztrátor van. Budán külön kápolnaszolga. 
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F.6.4. SZERB EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATOK MAGYARORSZÁGI 
VONATKOZÁSOKBAN 
 
 
1790. I. 26. II. József három kivételével visszavonta az uralkodása alatt Magyarországot illet�en hozott 

rendeleteit. A nem katolikusok vallásgyakorlatát engedélyez�, 1781. október 13-án aláírt türelmi 
rendelet és a katolikus alsópapság anyagi helyzetét szabályozó rendelet érvényben maradt. (A 
harmadik rendelet a jobbágyok szabad költözését és a mozgását biztosította.) 

 
1790. III. 22. Mozes Putnik szerb metropolita felirata II. Lipót királyhoz. Kérte, hogy az országgy�lésre a szerb 

ortodox egyház f�papjai is kapjanak meghívót. A király a metropolitát és 7 ortodox püspököt hívott 
meg az országgy�lésre. 

 
1790. VI. 22. A Helytartótanács 17965. szám alatt engedélyezte a Pesten letelepedett görögöknek és makedón-

románoknak, hogy elszakadjanak a szerbekt�l azaz önálló görög egyházközséget alapítsanak, és külön 
templomot építsenek. 

 
1790. IX. 1. Temesvárott megnyílt a szerb nemzeti egyházi kongresszus. (A magyarországi ortodox egyház 

megszervez�désének alapja az 1779. július 16-án királyi jóváhagyást nyert Rescriptum Declaratorium 
Illyricae volt.) A kongresszuson két markáns vélemény fogalmazódott meg az egyház jöv�jér�l: az 
egyik teljes elszakadást Magyarországtól és közvetlenül a dinasztia alá rendel�dést kívánt, a másik a 
magyarokéval azonos jogok elnyerését szorgalmazta. 

 
1791. I. 20. II. Lipót király a szerbek számára megalapította az Illyr Kancelláriát. 
 
1791. III. 12. Az 1791:XXVII. törvénycikk A görög nem egyesült vallásúakról (De Gracei ritus non unitis ) az 

ortodox keleti egyházat bevett vallásnak ismerte el. Erdélyben továbbra is t�rt vallás maradt. 
 
1792. V. 2. I. Ferenc rendeletben biztosította az ortodoxoknak közhivatalokban való alkalmazását. 
 
1792. VI. 26. I. Ferenc király szentesítette az 1792. évi törvényeket. Az 1792:X. törvénycikk Az illyr kancellária 

eltörlésér�l, továbbá a nem egyesült görög szertartású püspökök szavazat- és ülésjogáról. - 
Megszüntette az Illyr Kancelláriát, Magyarország egész területére megadta a szerb ortodoxoknak a 
teljes polgárjogot. Az ortodox egyház metropolitái és püspökei ülést és szavazatot kaptak a f�rendek 
tábláján. ( Ekko csatlakoztak a szerb ortodoxokhoz a román ortodozok, hogy �k is élvezzék e 
kiváltságokat.) 

 
1792. VIII. 21. A Kolzsvárott tartott erdélyi országgy�lés elfogadta az 1792:LX. törvénycikket, amely szabad 

vallásgyakorlatot engedélyez az ortodoxoknak. 
 
1792. XI. 28. I. Ferenc szentesítette az augusztus 21-i erdélyi országgy�lés törvényeit. 
 
1792. XII. 31. I. Fernc király rendelete értelmében katolikusok és ortodoxok (görögkeletiek) csak katolikus lelkész 

el�tt köthettek érvényes házasságot. 
 
1794. X. 9. Karcagon felszentelték a keleti ortodox Szent György-templomot. 
 
1805. A népszámlálási adatok 1.000.000 ortodox vallásút mutattak ki. 
 
1828. II 8. Életének 89.évében Budán elhunyt Dionysziosz Popovics, akit a konstantinápolyi pátriárka 1785-ben 

belgrádi, 1790-ben budai püspökké nevezett ki. ( A Szerbiai Ortodox Egyház ekkor a 
Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátusnak volt alárendelve.) Az � püspöksége alatt épült a hazai 
görögkeleti templomok és iskolák többsége. 

 
1828. Nagy Lajos (Ludovicus Nagy) adatai alpján végzett mai számítások szerint az ország lakossága 

(Erdélyt, Horvátországot és a Határ�rvidéket nem számítva) 9.801.255 f�. Vallásilag ennek 11,56%-a 
ortodox. 

 
1829. IX. 3. Sztankovics István budai püspök felszentelte a kecskeméti ortodoxok Szent Háromság-templomát. 
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1842. IV. 14. V Ferdinánd király Joszip Rajacsicsot karlócai ortodox érsekké nevezte ki. 
 
1848. III. 15. Az ekkor összeül� utolsó rendi országgy�és megtárgyalja a vallásfelekezetek egyenl�ségét kimondó 

törvényjavaslatot. 
 
1848. IV. 11. V Ferdinánd berekesztette az utolsó rendi országgy�lést és szentesítette türvényeit. Az 1848:IX. 

törvénycikk A vallás dolgában. - 2.§:a törvényesen bevett vallásfelekezetek között különbség nélkül 
tökéletes egyenl�ség és viszonosság áll fenn; 3.§:"Minden bevett vallásfelekezetek egyházi és iskolai 
szükségei közálladalmi költségek által fedeztessenek.." 4.§:a bevett vallásfelekezetek iskoláiba 
járhatás, valláskülönbségek nélkül mindenkinek kölcsönösen megengedtetik; 6.§:az 1844:III. 
törvénycikk hatálya a görög nem egyesült vallásúakra is kiterjed; 8.§:az ortodoxoknak önkormányzat 
alakításához jogot biztosít. Ett�l kezdve bevett felekezetnek min�sült: 1.latin, gürüg és örmény 
szertartású ketolikusok; 2.reformátusok (kálvinista); 3.evangelikus (lutheránus); 4.unitárius; 5.ortodox 
(szerb és román) 

 
1848. V.13-15. A Joszif Rajacsics metropolita által egybehívott szerb nemzeti kongresszus Karlócán (Szerém vm.) 

pátriárkává választotta Rajacsicsot. 
 
1848. VI.10. V Ferdinánd király szentesítette az Erdélyre vonatkozó 1848:IX. törvénycikket a bevett vallások teljes 

jogegyenl�ségér�l. 1.§: "E hazában törvényesen bevett minden vallásfelekezetek ( melyek közé a nem 
egyesült görög szertarásúak is értetnek ), nemzetkülönbség nélkül teljes és tökéletes jogegyenl�séggel 
bírnak, mind vallásgyakorlási, mind vegyes házassági viszonyok, mind politikai igények tekintetében. 

 
1848. VIII.2. István nádor felfüggesztette Joszif Rajacsicskarlócai ortodox metropolitát egyházi méltóságából. 
 
1848. XII. 15. Császári nyílt parancs a szerb pátriárka mééltóságának Karlóca székhallyel történ� visszaállításáról. I. 

Ferenc József pátriárkai címet adományoz a szerb Joszif Rajacsics metropolitának. 
 
1849. II. 16. Joszif Rajacsics szerb pátriárka elnökletével megalakult az ideiglenes szerb vajdasági kormány. 
 
1855. A Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus elismerte az 1766-ban önállóvá vált magyarországi szerb 

metropóliát. 
 
1857. I 13. I. Ferenc József legfels�bb elhatározása alapján a császári és kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

19391/5620. számú rendelete a megüresedett nagyobb egyházi javadalmak id�közi (interkaláris) 
jövedelmeit a vallás- és tanulmányi alap részére juttatta. A rendelet hatálya Magyarországon kívül a 
szerb vajdaságra, a temesi bánságra, Horvát-Szlavonországra és Erdélyre terjedt ki. 

 
1864. VIII. A karlócai szerb nemzeti egyházi kongresszuson a román ortodoxok kiváltak a karlócai szerb 

metropólia kötelékéb�l. 
 
1864. XII. 24. I Ferenc József császár a nagyszebeni és aradi ortodox (görögkeleti) püspökségeket a románoknak 

ítéli, s engedélyezte a karánsebesi új ortodox püspökség alapítását.  A meglev� nagyszebeni ortodox 
püspököt érseki rangra emelte, így külön román egyház alakult. 

 
1868. VI. 24. I. Ferenc József király szentesítette az 1868:IX. törvénycikket A görögkeleti vallásúak ügyében. "1.§: 

Az 1864. évben összehívott és 1865-ben Karloviczon folytatólag tartott szerb nemzeti congressus... 
utólag törvényesíttetik. 2.§: A görög-keleti vallású románok részére felállított önálló, a szerbekével 
egyenjogú metropólia, nemkülönben az erdélyi görög-keleti vallású püspökségnek érsekségre 
emeltetése törvénybe igtattatik, és  az 1792:X. t.cz. rendelete erre kiterjesztetik. 3.§: Miután e szerint a 
gör. kel. vallásúaknak egymástól független két egyháztartománya lett elválása az 1848:XX. t.cz. 8.§-
ában biztosított önkormányzati joguknak külön leend� gyakorlását teszi szükségessé, fenntartván � 
Felségének alkotmányszer�en gyakorlandó legfels�bbfelügyelési joga, a fennevezett két 
metropoliának hívei jogosítva vannak egyházi, iskolai és ezekre vonatkozó alapítványi ügyeiket, az 
ország törvényeinek korlátai között,külön-külön és az illet� metropoliták által � Felségének teend� 
el�leges bejelentés mellett id�szakonkint egybehivandó egyházi gyülekezeteikben (congressusaikban) 
önállóan intézni, rendezni és ezen congressusokon alkotandó és � Felsége által jóváhagyandó 
szabályok értelmében saját közegeik útján önállóan kezelni és igazgatni." 5.§:a karlócai érsek és szerb 
metropolita hívja össze az ortodox szerb nemzeti kongresszust. 
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1868. VIII. 10. I. Ferenc József  király meger�sítette az 1864/65. évi ortodox szerb nemzeti egyházi kongresszus 
határozatait. (A görögkeleti szerb metropólia egyházi, iskolai és alapítványi ügyek szabályozásáról.)  

 
1868. XII. 13. Br. Ötvös József vallás és közoktatásügyi miniszter 22391/1868. szám alatt kiadta végrehajtási 

utasítását az ortodox szerb metropólia egyházi, iskolai és alapítványi ügyeinek szabályozásáról. 
 
 1868. A december 31-i népszámlálás adatai szerint Magyarország (Horvátország és  Fiume nélkül) 

lakossága 13.561.245 f�. Felekezeti megoszlás szerint ebb�l ortodox vallású 15,2%. 
 
1869. VI 13. - 1872. III. 29. A karlócai szerb nemzeti egyházi kongresszus megalkotta a szerb egyházi önkormányzat 

új szabályzatát, s dönt� befolyást biztosított a világiaknak az egyházi és iskolai ügyek kezelésében. 
 
1870. VIII. 5. A szerb nemzeti egyházi kongresszus választási rendjét felterjesztette a királyhoz. (25 f�t egyházi, 50 

f�t világi személyek közül választanak.) 
 
1871. V. 29. I Ferenc József király meger�sítette az ortodox szerb nemzeti egyházi kongresszuson elfogadott 

egyházmegyei, metropóliai egyházi és nemzeti iskolai tanács ideiglenes rendezését, valamint a 
kongresszusi képvisel�k választási rendjének szabályzatát. 

 
1871. VI. 7. Pauler Tivadar vallás- és közoktatásügyi miniszter 769/1871.eln.számú rendelete közzétette a szerb 

ortodox egyházmegyei és metropóliai egyházi nemzeti iskolai tanács ideiglenes választási rendjét 
 
1871. VII.29. A szerb nemzeti egyházi kongresszus jóváhagyásra a királyhoz felterjesztette a nép- és fels�bb 

leányiskolákról szóló szabályzatait. 
 
1872. VII. 17. A VKM 17565/1872. szám alatt közzétette a király által 1872. április 6-án , illetve július 2-án 

jóváhagyott szerb nép- és fels�bb leányiskoláról szóló szabályzatot. 
 
1873. IV. 29. I Ferenc József király szentesítette az 1873:XXI. törvénycikket Az 1873. évi államköltségvetésr�l. Az 

ortodoxoknak 100.000 forint államsegélyt biztosított. 
 
1873. X. 9. Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter 27786/1873. számú rendelete az ortodox szerbek 

egyházi alapítványainak és javainak kezelésér�l és elszámolásáról. 
 
1874. I. 6. Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter 35552/1874. számú körrendelete: Egyházi 

viszonyok rendezése a görögkeleti egyházban a bánsági határ�rvidék és a titeli zászlóalj 
polgárosítása folytán. (A magyar törvényeket a polgári igazgatás alá vont határ�rvidékre is 
kiterjesztette.) 

 
1874. III. 16. Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter 6835/1874. szám alatt elrendelte a keleti ortodox 

f�papok hagyatéki ügyeiben a polgári bíróságok illetékességét. 
 
1875. I. 18. Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter 788/1875. számú, valamennyi keleti ortodox 

egyházi hatósághoz intézett körrendelete el�írta, hogy azon ortodox községekben, ahol több lelkész is 
m�ködik, a polgári hatóságokkal való hivatalos érintkezésre ki kell jelölni egy lelkészt. 

 
1875. V 14. I Ferenc József magyar király 11652/1875. számú leiratával jóváhagyta az ortodox szerb nemzeti 

egyházi kongresszus szervezetét. Eszerint a király alkotmányos f�felügyeleti illetve jóváhagyási és 
meger�sítési joga épségben hagyása mellett (amelyet a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium útján 
gyakorol) az ortodox szerb nemzeti egyházi kongresszus a szerb metropólia körébe es� ortodox hívek 
képvisel�je egyházi, iskolai és ezekre vonatkozó alapítványi ügyekben. 

 
1876. I. 28. A 130/1876. ME számú rendelet engedélyezte, hogy a keleti ortodox lelkészhivatali jelöltek pályázati 

vizsgálatára ne csak papok, hanem végzett teológusok is bocsájthatók legyenek. (A rendelet 
kiegészítette I. Ferenc József király által 1875. november 30-án jóváhagyott, az ortodox szerb nemzeti 
egyházi kongresszus által el�terjesztett pótszabályzatát a lelkészjelöltek pályázati vizsgáiról. 

 
1876. IX. 30. Az 1508/1876. ME számú rendelet az ortodox (görögkeleti) szerb lelkészségek javadalmazásáról. 

(Ugyanezt október 12-én a karlócai ortodox szerb patriarkának is megküldte.) 
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1878. I. 25. Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter 1906/1878. számú rendelete értelmében egyházi 
ünnepeken a keleti ortodox vallású tanulók az iskolalátogatástól felmenthet�k. Ezek a napok - az 
ónaptár szerinti -: január 1. napja (újév); január 6. (vízkereszt); január 7. (Szt. János); január 14. (Szt. 
Seb�); január 30. (Bazil, Gergely, János); február 2. (Gyertyaszentel�); március 25. (Gyümölcsoltó 
Boldogasszony); április 23. (Szt. György); május 21. (Nagy Konstantin); június 24. (Szt. János 
születése); június 29. (Péter és Pál); szept 8. (Boldogasszony születése); szeptember 14. (Szt. Kereszt 
felmagasztalása); október 26. (Szt. Demeter); november 8. (Mihály arkangyal); november 21. (Mária 
áldozása); december 6. (Szt. Miklós); december 24-28. (Karácsony); Húsvét (nagycsütörtökt�l húsvét 
keddig bezárólag); Pünkösd 3. napja. 

 
1879. Az év végén megtartott népszámlálás adatai szerint Magyarország lakossága (Horvátország és Fiume 

nélkül) 13.749.603 f�. Felekezeti megoszlás szerint ebb�l 14,12% ortodox. 
 
1880. I 13. Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter 32225/887. számú rendelete a görögkeleti 

egyházmegyei hatóságokhoz a néptanítói állások betöltésénél el�forduló szabálytalanságok és 
visszaélések megakadályozásáról. 

 
1881. XI. 27. Szerb egyházi kongresszus kezd�dött Karlócán. - A király a kongresszusi választást 

megsemmisítve,1882. január 6-án, a szerb nemzeti egyházi kongresszus autonóm jogának 
megsértésével, German Andjelicset nevezte ki érsek-metropolitává és szerb patriárkává. 

 
1883. VI. 3. Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter 4102/1883. számú rendelete szerint a görög 

katolikusok és ortodoxok (görögkeletiek) közötti vitákban a közigazgatási hatóság az illetékes. 
 
1885. IV. 26. Kihirdették az I Ferenc József király által április 25-én szentesített, A f�rendiház szervezetének 

módosításáról szóló 1885:VII. törvénycikket. I. rész B.: Méltóságuknál illetve hivataluknál fogva, 
egyházi tisztuk tartama alatt tagjai a f�rendiháznak: "...b.: a görögkeleti egyház nagyjai: a szerb 
patriárka (egyúttal karlócai ortodox érsek), a román metropolita (egyúttal gyulafehérvári ortodox 
érsek) és a megyéspüspökök (az aradi, a temesvári, a verseci, a karánsebesi, a pakráci, a károlyvárosi, 
a budai és a bácsi püspök); ..." 

 
1885. Az ekkor készült összesítés szerint Magyarországon 16.305 népiskola m�ködött. Ebb�l 1788-at az 

ortodoxok tartottak fenn. 
 
1890. A népszámlálás adataiból: Magyarország lakossága (Horvátország és Fiume nélkül) 15.162.988 f� 

(+98.876 f� katonai népesség). Vallási megoszlás szerint ebb�l 13,60% ortodox. 
 
1892. XI. 5-30.Szerb nemzeti egyházi kongresszust tartottak Karlócán. 
 
1894. Az 1894/95. tanévben a népiskolák és polgári iskolák megoszlása a fenntartó szerint (Horvát-

Szlavonország nélkül): Az összesen16.838 nép- illetve polgári iskolából 13.676 volt egyházi 
kezelésben. Az ortodoxok 1791 iskolát tartottak fenn. 

 
1895. VI. 10. I. Ferenc József király jóváhagyta az ortodox szerb nemzeti egyház tisztvisel�i és tanári 

nyugdíjszabályzatát. 
 
1895. XII. 8. Br. Bánffy Dezs� 3943/1895. szám alatt elrendelte " a görög-keleti szerb egyház részére 1779. július 

16-án kiadott legfels�bb felvilágosító leirat (Rescriptum Declaratorum Illyricae Nationis). az érseki 
assistensek utasítása és az 1782. április 4-én kiadott szentszéki rendszer " (Systema 
Consistoraile)közlését. 

 
1896. VI. 16. I. Ferenc József király elrendelte a magyarországi ortodox szerb nemzeti egyház és zárdák összes 

vagyonának leltárba vételét. (Végrehajtásáról az 1897. február 21-i 3462/1897. ME számú rendelet 
intézkedett.) 

 
1896. X. 19. A belügyminiszter 93843/1896. számú rendelete el�írta az ortodox szerb hitközségek egyházi 

tartozásainak közigazgatási úton való behajtását. 
 
1897.VII.11. Karlócán megkezd�dött a szerb nemzeti egyházi kongresszus. 
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1898.VI. 3. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter 33029/1898. számú rendeletében el�írta, hogy a 
Juliánus-naptár szerint vezetett anyakönyvek kivonataibanaz id�pontokat a Gergely-naptár szerint is 
meg kell jelölni. 

 
1899. IV. 10. A karlócai ortodox szerb püspöki zsinat fegyelmi szabályzatot fogalmazott meg. 
 
1900. III. 5. A 812/1900. ME számú rendelet jóváhagyta a karlócai ortodox szerb metropólia  kötelékébe tartozó 

ortodox-szerb lelkészség egységes fegyelmi szabályzatát. Kikötése: a szabályzat a 86.§-ának 5. pontja 
alatt említett kiközösítés (anathema) büntetés miniszterelnöki beleegyezés nélkülnem mérhet� ki; az 
egyházi fegyelmi bíróság határozata ellen az érintettnek jogában áll a miniszterelnökhöz fordulni, aki 
megsemmisítheti az ítéletet. 

 
1900. Az ez évben megtartott népszámlálás szerint Magyarország lakossága (Horvátország nélkül) 

16.838.255 f�. Ebb�l 13,10% ortodox. 
 
1902. VI.8. Karlócán megnyitották az ortodox szerb nemzeti egyházi kongresszust. Július 19-én a király 

bizonytalan id�re elnapolta. 
 
1906. XII. 23. Karlósán összeült az ortodox szerb nemzeti egyházi kongresszus Brankovics György patriárka 

elnökletével. 
 
1907. II. 2. A karlócai szerb egyházi kongresszus majdnem egyhangú határozattal sikkasztónak min�sítette 

Brankovics György patriárkát, és lemondásra szólította fel. 
 
1907. II 4. Wekerle Sándor miniszterelnök a képvisel�házban interpellációra adott válaszában bejelentette, hogy 

a kormány siettetni fogja a Brankovics-ügy befejezését, megvizsgálja a patriárka ellen tett vádakat s 
azt a kérdést is, hogy a kongresszus illetékes volt-e a megbélyegz� határozat kimondására. 

 
1907. II. 5. A karlócai szerb egyházi kongresszuson felolvasták Brankovics György patriárka tiltakozó levelét, 

amelyben tagadta az ellene felhozott vádakat. 
 
1908. I 24. I. Ferenc József kirély jóváhagyta az 1895. június 10-én elfogadott ortodox szerb nemzeti egyház 

tisztvisel�i és tanári nyugdíjszabályzat kiegészítését. 
 
1908. IV. 6. I. Ferenc József Bogdánovics Lucián budai szerb püspököt a szerb egyház adminisztrátorává nevezte 

ki. - Wekerle Sándor miniszterelnök 1427/1908. szám alatt közzétette "a karlócai görögkeleti szerb 
metropólia területén lev� zárdai, mint nemzeti egyházi javak igazgatása, felügyelete és felhasználása, 
valamint a zárdaszerzetesek javadalmazása iránt a görögkeleti szerb nemzeti egyház congressusa által 
alkotott" szabályzatot. 

 
1908. VI. 28. Kalócán megnyílt az ortodox szerb egyházi zsinat a király személyében képvisel�je, Günther Antal 

igazságügy-miniszter jelenlétében. 
 
1908. VIII. 1. A karlócai szerb egyházi zsinat Zmejanovics Gábor verseci püspököt patriárkává választotta. 
 
1908. VIII. 18.I Ferenc József király nem er�sítette meg Zmejanovics Gábor patrárkává történ� megválasztását. 
 
1908. IX 19. A karlócai szerb egyházi kongresszus patriárkává választotta Sevics Mitrofán újvidéki püspököt, aki 

azonban a választás után nyomban lemondott a patriárkai méltóságról. 
 
1908.1X.22. A karlócai szerb egyházi kongresszus patriárkává választotta Bogdanovics Lucián budai püspököt. 
 
1908. X. 3. I. Frenc József király meger�sítette Bogdanovics Lucián püspöknek karlócai szerb patriárkává történt 

megválasztását. Október 8-án iktatták be méltóságába. 
 
  1909. I. 16. I. Ferenc József király jóváhagyta, Wekerle Sándor miniszterelnök 305/1909. szám alatt közzétette az 

ortodox szerb metropólia egyházi, iskolai és alapítványi ügyeire vonatkozó, 1868. augusztus 10-én 
királyi rendeletbe foglalt szabályzat módosítását az adminisztrációs költségek fedezésér�l. 
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1909. VI. 14. I. Ferenc József király jóváhagyta, a miniszterelnök 3210/1909. szám alatt közzétette a keleti ortodox 
szerb nemzeti egyház önkormányzatában a választói jogra vonatkozó szabályok módosítását. 

 
1910. VIII. 14. A 4560/1910. ME számú rendelet közzétette az ortodox szerb nemzeti egyházi kongresszus 1910. 

június 29-i XVII. ülésén alkotott, a király által jóváhagyott szabályzatot, amely módosította az 1871. 
május 29-én legfels� elhatározással jóváhagyott kongresszusi választási rendet. 

 
1910. A népszámlálás adatai szerint Magyarország (Horvátország nélküli) lakossága 18.246.533 f�. 

Felekezeti megoszlás szerint ebb�l 12,8% ortodox. 
 
1911.  V. 14. Karlócán összeült a szerb egyházi kongresszus, melynek királyi biztosa Rohonyi Gyula igazságügyi 

államtitkár volt. 
 
1911. V. 25. A karlócai keleti ortodox szerb metropólia püspöki zsinata június 7.-tel bezárólag elkészítette a zsinat 

szervezeti szabályzatát. 
 
1911.XI. 8. I. Fernc József király jóváhagyta, gr. Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök 6551/1911. számú 

rendeletével pedig közzétette a karlócai keleti ortodox szerb metropülia püspöki zsinatának szervezeti 
szabályzatát 

 
1912. VII. 11. I. Ferenc József király jóváhagyta, a miniszterelnök 4224/1912. számú rendelete közzétette a 

görögkeleti (ortodox) szerb egyház autonómi-j-nak rendezését. - Hatályon kívül helyezte az 1871. 
május 29-i egyházmegyei, metropóliai egyházi és nemzeti iskolai tanács ideiglenes rendezését, 
valamint a kongresszusi képvisel�k választási rendjének szabályzatát, az 1875. május 14-i 
kongresszusi szervezeti szabályzatot,és az ezek magyarázatára kés�bb keletkezett szabályzatokat, 
továbbá az ortodox szerb zárdajavak kezelésére vonatkozó 1908. március 28-i szabályzatot. Kell� 
módosításokkal ismét életbe lépett az 1864/65. évi kongresszuson alkotott, s az 1868. augusztus 10-én 
jóváhagyott autonómia szabályzat IV. és V. fejezete, a régi, 1868:IX. törvénycikknek megfelel� 
választási rend. - I. ferenc József jóváhagyta a karlócai görögkeleti érsek, szerb patriárka 
javadalmazásához tartozó, hasznothajtó ingatlanok és jogok haszonvételér�l és felügyeletér�l szóló 
szabályzatot. (Ezt a miniszterelnök július 19-i, 4225/1912. számú rendelete tartalmazta.) 

 
1913. Hódmez�vásárhelyen megjelent nyomtatásban "kázirat gyanánt " az els� magyar nyelv� ortodox 

hittankönyv Gör. kel. Liturgika (Szretartástan) címmel. Szerz�je: Trbojevics Petrónius patriárkai 
syncellus, hódmez�vásárhelyi ortodox lelkész. 

 
1917. V. 29. A görögkeleti (ortodox) szerb egyházi-nemzeti alapok és javak igazgatóságának Karlócán tartott 

ülésén szabályzatot fogalmaztak meg metropóliai járulék rendszeresítésére. 
 
1918. III. 6. IV. Károly király jóváhagyta "a görögkeleti szerb klerikális iskolai alap szükségletének fedezése 

céljából metropóliai járulék rendszeresítése tárgyában" alkotott szabályzatot. Ezt az 1076/1918. ME 
szám, március 17-i keltezés� rendelet hirdette ki. 

 
1920. XII. 31. Az e napon tartott népszámlálás adatai szerint Magyarország lakossága 7.990.202 f�. Felekezeti 

megoszlás szerint ebb�l 0,6% ortodox. 
 
1922. II. 19. A konstantinápolyi patriárka tomoszával jóváhagyta a karlócai ortodox keleti szerb metropólia 

beolvadását a "szerb, horvát és szlovén királyság autokephal egyesült ortodox keleti egyházba". 
 
1922. III. 22. A Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus 1456. számú körlevele, abban a hiszemben, hogy görög 

egyházközségekr�l van szó, készségesnek mutatkozott joghatósága alá vonni az egyébként teljesen 
magyarrá vált ortodox (görögkeleti) egyházközségeket. 

 
1926. XI. 15. Kihirdetteték az 1926:XXII. törvénycikket Az országgy�lés fels�házáról. "4.§.B: az egyházi 

személyek közül méltóságuk vagy hivataluk alapján és tartama alatt tagja a fels�háznak:...5. a budai 
ortodox püspök;..." 

 
1928. Az egyházi felekezetek megoszlása:...az ortodox egyházé 1360 kat. hold (0,14%). 
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1929. VI. 29. Kihirdették az 1929:XXX. törvénycikket A közigazgatás rendezésér�l. 2.§:a törvényhatósági 
bizottságok tagjai a törvényesen bevett vagy elismert vallásfelekezetek képviseletét is jelenti; 4.§: 
ezek száma a hívek számarányához igazodik. A vallásfelekezeteket a legnépessebb egyházközségeik 
(hitközségeik) élén álló lelkészek képviselik. A törvény elfogadásakor 25 vármegyei törvényhatósági 
bizottságnak 3 keleti ortodox tagja volt. 

 
1930. Az e napon tartott népszámlálás szerint az ország népessége 8.688.316 f�. Felekezeti megoszlás 

szerint ebb�l 0,5% ortodox. 
 
1931. XI. 24. A jugoszláv törvényhozás a budai szerb ortodox püspökséget és egyházmegyét ideiglenesen a 

Belgrádi Patriarchátus joghatósága alá vonta. 
 
1932. V. 7. A magyar kormány tiltakozott a belgrádi kormánynál, hogy a budai ortodox püspökség helyzetét 

egyoldalúan rendezte, mert ezzel megsértette a magyar állam szuverenitását. - A jugoszláv válasz 
hangsúlyozta, hogy a rendezés ideiglenes, s csak a Szerb Ortodox Egyház Szent Szinódusa 
határozatának törvénybe iktatásáról van szó. 

 
1935. Az 1935. évi földbirtokstatisztika szerint az ortodox egyháznak 3711 kat. hold földbirtoka volt. 
 
1938. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint Magyarországon 4643 egyházi iskola volt, ebb�l 23 

az ortodox egyházhoz tartozott. 
 
1940. X. 11. Kihirdették az 1940:XXVII. törvénycikket A keresztény vallásfelekezetek egyháznagyjainak és 

képvisel�inek fels�házi tagságáról. Az 1926. évi törvényhez képest, a területi változásoknak 
megfelel�en, újonnan fels�házi tag:...a budai ortodox (görögkeleti püspök, valamint (ez új) az a 
magyarországi ortodox püspök, kit a miniszterelnök javaslatára a kormányzó kijelöl. 

 
1941. I. 31. Az ezen a napon tartott népszámlálás szerint az ország népessége 13.643.620 f�. Felekezeti megoszlás 

szerint ebb�l 3,50% ortodox. 
 
1941. IV. 12. Horthy Miklós kormányzó a Decloratorium illyricum 20.§-a alpján az üresedésben lev� ruszin 

egyházmegye, valamint az egyházf� nélkül lev� ortodox egyházközségek élére adminisztrétort nevez 
ki. - A többi egyházközség a budai szerb ortodox egyház alá tartozott. 

 
1943. VII. 29. Hatályba lépett a július 27-én kelt, 3990/1943. számú rendelet a visszacsatolt délvidéki területeken 

fekv�, az ortodox (görögkeleti) egyház cééljait szolgáló egyes birtokok ideiglenes kezelésér�l. (A 
bács-sz�regi püspöki javadalmi birtok, az alsókaboldi és a bagyáni ortodox zárdák birtokainak zárlatát 
feloldotta, és ideiglenes kezel�bizottságnak adta át.) 

 
1948. XII. A budai szerb ortodox püspök a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumhoz beadvánnyal fordult, 

amelyben bejelentette igényét a görög alapítású magyar egyházközségek feletti fennhatóságra. 
 
1949. A népszámlálás adatai szerint az ország lakosságának 0,14%-a ortodox (-ez 36.010 f�t jelent). 
 
1956. XII. 25. Szentendrén elhunyt Huzsvik Vazul sztravrofer protoierej, a budai szerb ortodox egyházmegye 

püspöki vikáriusa. Az új vikárius Vujicsics Dusán protoierej, budai esperes és budapesti paróchus lett. 
 
1964 VIII. 20. Szentendrén szerb egyházm�vészeti kiállítás nyílt. 
 
1971. X. 15. Az Állami Egyházügyi Hivatal 1/1971. számú rendelete a 23/1971. kormányrendeletben 

meghatározott egyházak esetében szabályozta az egyházi állások betöltését. "1.§:...a görögkeleti 
(pravoszláv) egyházak vezet� egyházi tisztségvisel�inek (püspöki, helynöki, adminisztrátori)...állására 
történ� választás (kinevezés) vagy felmentés érvényességéhez az Állami Egyházügyi Hivatal el�zetes 
hozzájárulása szükséges." 

 
1984. XII. 22. A Magyar Posta Bélyegmúzeuma és a Szerb Ortodox Egyházm�vészeti Gy�jtemény Ikon és bélyeg 

cím� kiállítást nyitott a hazai szerb ortodox ikonokról készült bélyegekr�l. 
 
1986. III. 14. - V. 25. A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Szerb Ortodox Egyházm�vészeti Gy�jtemény 

rendezésében Szentendrén Ikon és grafika címmel kiállítás volt. 
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1987. VIII. 28. A magyarországi szerb ortodox egyházmegye megemlékezett a ráckevei Nagyboldogasszony-

templom alapításának 500 éves jubileumáról. A szent liturgiát Lukián szlavóniai püspök és Danilo 
mancsani püspök, a patriárka vikáriusa, a budai egyházmegye adminisztrátora szolgáltatta tíz pap és 
egy diakónus segítségével. 

 
1987. VIII. 29. A szentendrei Nagyboldogasszony püspöki katedrálisban ökomenikus jelleg� istentiszteletet 

tartottak. 
 
1987. VIII. 30. A magyarországi szerb ortodox egyházmegye a Tolna megyei grábóci kolostor Szent Arkangyalok-

temploma 400 éves jubileumát ünnepelte. A szent liturgiát Nikolaje dalmáciai, Amfilohije bánáti és 
Danilo mancsani püspök szolgáltatta tíz pap és két diakónus segédletével. 

 
1987. IX. 24 - X. 23. Az ortodox világ megünnepelte a VII. Egyetemes Zsinat 1200 éves évfordulóját. 
 
1988. V. 7. A XV-XVI. században alpított Szent György vértanunak szentelt budapesti szerb ortodox templom 

1688-ban történt felújításának 300 éves jubileuma alkalmából szent liturgiát mutatott be Vujicsics 
Dusán sztavrofor protoierej, a budai szerb ortodox egyházmegye püspöki vikáriusa. 

 
1988. IX. 2. Az Elnöki Tanács a Magyar Népköztársaság Csillagrendjével tüntette ki Vujicsics Dusán protoierejt, a 

magyarországi szerb ortodox egyház püspöki vikáriusát 85. születésnapja és egyházi szolgálata 60. 
évfordulója alkalmából 

 
1990. IV. 3. Elhunyt Vujicsics Dusán sztravrofor protoierej, a budai szerb ortodox egyházmegye volt vikáriusa, 

kerületi espsres, 1939 óta budapesti paróchus. 
 
1990. X. 7. A szentendrei Nagyboldogasszony püspöki katedrálisban beiktatták hivatalába Danilo Krszticst, az új 

budai szerb ortodox püspököt. 
 
1990. X. 12. A magyarországi szerbek bevándorlásának 300. évfordulója alkalmából Göncz Árpád köztársasági 

elnök megnyitotta a Szerb Ortodox Egyházm�vészeti és Tudományos Gy�jtemény Állandó 
Kiállítását. 

 
1991. II. 26. Az egyházakról szóló 1990:IV. törvény alapján a törvényesen m�köd� egyházak nyilvántartásába 

vették a szentendrei központú Budai Görögkeleti Szerb Egyházat. 
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F.6.5. GÖRÖGKELETI LITURGIKA 
  

F.6.5.1. A szent liturgia 
 
 
A legrégibb liturgiát Szt. Jakab, az els� jeruzsálemi püspök írta az I.században. Minthogy ez az istentisztelet túl 
hosszú volt, Szt. Vazul a IV. században megrövidítette ezt, így keletkezett a Szt. Vazul liturgia. Végül ez is 
rövidítésen esett át, így jött létre a IV.sz. végén és az V.sz. elején a rövidítést végz�r�l elnevezett Aranyszájú Szt. 
János liturgia. 
 
A Szt. Jakab liturgiát jelenleg csak Jeruzsálemben évente egyszer végzik Szt. Jakab napján. 
 
A Szt. Vazul liturgia tízszer olvastatik egy évben: a húsvéti böjt vasárnapjain (virágvasárnapot kivéve), 
Nagycsütörtök és Nagyszombat napján, Karácsony és Vízkereszt ünnepek el�napján és Szt. Vazul napján (január l). 
 
Az év többi napján Aranyszájú Szent János liturgiáját végzik. Eltérése a Szt. Vazul liturgiától annyiban mutatkozik, 
hogy a pap csendes imái rövidebbek, valamint néhány ének szövege változik. 
 
Nagyböjtben, szerdán és pénteken, valamint a nagyhét els� három napján az ortodox templomokban az ún. el�re 
megszentelt áldozat liturgiáját végzik. Ez nem teljes istentisztelet, hiszen hiányzik bel�le az átlényegülés, hanem 
egy másik liturgián megszentelt kenyérrel egy rendkívül ünnepélyes szertartás keretében megáldoztatják a híveket. 
 
Az el�re megszentelt áldozatú liturgia bevezetésére az adott okot, hogy a keresztény ókorban Nagyböjtben csak 
szombaton, vasárnap és Boldogasszony ünnepén (március 25.) lehetett istentiszteletet tartani. A keresztények 
ugyanis a liturgiát a diadal és az öröm ünnepének, a Nagyböjtöt pedig az önmegtagadás, a szomorúság és a vezeklés 
idejének tartották, és úgy vélték, hogy a mise és a nagyböjt szellemisége nem egyeztethet� össze. Viszont az egyház 
nem akarta, hogy a hívek éppen Nagyböjt idején áldozás nélkül maradjanak, ezért bevezette az el�re megszentelt 
áldozatú liturgiát. 
 
Kezdetben Nagyböjtben minden nap végezték, így rendelkezett a trullai zsinat (692.) 52. kánonja is, kés�bb már 
csak 15 alkalommal.8 
 
Az ortodox (görögkeleti) szertartásban a liturgián kívül más szertartás is van. Vasár- és ünnepnap reggel a hajnali 
istentiszteletet (utrenyét), szombat és vasárnap, valamint az ünnepek el�estéjén és az ünnepnapok estéjén pedig esti 
istentiszteletet (vecsernyét) végeznek. Nagypénteken, Karácsony és Vízkereszt el�tti napokon imaórák vannak. Ezek 
a szertertások zsoltárok, apostoli levelek és evangéliumi szakaszok felolvasásából, imákból, valamint az ünnepre 
vonatkozó énekekb�l állnak. Nagyszombaton éjszaka vagy Húsvét hajnalán végzik a feltámadási szertartást, ami 
lényegében egy rendkívül ünnepélyes utrenye. Karácsony éjszaka tartják az éjféli istentiszteletet, melyben nagy esti 
zsolozsma, a kenyéráldás és a hajnali istentisztelet kapcsolódik össze. 
 
Sok egyházi szertartás van a görögkeleti egyházban, mely közvetlenül a hívek életéhez kapcsolódik. Igy: Húsvétkor 
megáldják a húsvéti eledeleket (pászkaszentelés), valamint Szt. György ünnepe körüli vasárnapon a veteményeket 
(búzaszentelés), Úrszínváltozás ünnepén (augusztus 6.) a gyümölcsöket, Keresztfelmagasztalás ünnepén 
(szeptember 14.) az új sz�l�t, Vízkereszt táján a lakóházakat (házszentelés).9  
 
 

F.6.5.2. Aranyszájú Szent János liturgiája 
 
Az istentisztelet három részre oszlik: 1. a proszkomidia, 2. a katekumenek liturgiája, 3. a hívek liturgiája.10 
 
1.) A sz. liturgia els� részét proszkomidiának nevezik, mely az istentisztelet nem nyilvános része. Ezt a részt az 
áldozó pap halkan mondja el az oltárban és ezalatt el�készíti a kenyeret és a bort, amelyeket a liturgia harmadik 
része alatt fognak szentelni Jézus Krisztus valódi testévé és vérévé. 
 

                                                 
8 GESZTELYI Tamás 1991. p.63. 
9 GESZTELYI Tamás 1991. p.64. 
10 A liturgiai leírások vázát jelentette TRBOJEVICS Petrónius 1913. munkája. 
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A régi keresztény id�kben a hívek maguk hozták az istentisztelethez szükséges kenyeret és bort. Ebb�l választotta ki 
a pap a legszebbet, s többit pedig a sz. liturgia utáni agape alkalmával fogyasztották el.  
 
Most az egyház maga gondoskodik a szükséges kenyérr�l és borról. A kenyeret proszforának hívják - ez kerekded 
kis kenyér, melynek fels� oldalára négyszögletes pecsét van rányomva. A kenyérnek tiszta búzalisztb�l kell sütve 
lennie, kovászosnak, mert Jézus Krisztus az utolsó vacsoránál ilyet használt. A bornak sz�l�bornak és lehet�leg 
vörösnek kell lennie, hogy a vér színére emlékeztessen. 
 
A proszkomidián öt proszfora van használatban. Az els� proszforából a pap lándzsával kiveszi a négyszögletes 
pecsétet – melyen a "Iszusz Hrisztosz Ni-ka" felirat van, azaz "Jézus Krisztus gy�z" – és a diszkoszra helyezi. Ez a 
darabka kenyér Jézus Krisztust képviseli és agnecz-nek, báránynak nevezik. 
 
A második kenyérb�l kivesz a pap a Boldogasszony tiszteletére egy háromszögletes darabocskát és ezt a diszkoszon 
az agnecz jobb oldalára teszi. 
 
A harmadik kenyérb�l kivesz a pap kilenc apró darabkát a szentek tiszteletése és ezt az agnecz bal oldalára teszi. 
 
A negyedik és ötödik kenyérb�l a pap kimetsz darabkákat az egyház él� és meghalt tagjainak lelki üdvéért – az 
agneczt�l lejjebb két sorban helyezi el. 
 
A pap a kehelybe bort tölt és azután még egy kevés vizet is, annak emlékére, hogy Jézus oldalából, mikor 
keresztülszúrták, vér és víz folyt. Azután a diszkoszt meg a kelyhet három takaróval betakarja, megtömjénezi és 
imát mond. Ezután a pap /vagy mindez alatt a diakónus/ körbetömjénezi a templomot, az ikonokat és a híveket. 
 
 
2.) Az istentisztelet második része a katekumenek liturgiája, melyen még a meg nem kereszteltek részt vehetnek. Az 
istentisztelet ezen része azzal kezd�dik, hogy a pap kinyitja az ikonosztázis középs� ajtaját és fennhangon dics�íti a 
Szentháromságot. Ezután következik a nagy ektenia.11 Majd a pap felhívja a jelenlév�ket, hogy életüket ajánlják 
Krisztusnak. 
 
A pap újra dics�íti a Szentháromságot, majd két kis ektenia és a nyolc boldogság következik. Ezt követi a "kis 
bemenet": A pap kezébe veszi a szent Evangeliumot, körüljárja a szent asztalt, az északi (baloldali) ajtón kijön az 
oltárból és a templom közepére a hívek közé megy. Itt megáldja a szentek menetét és a f�ajtón át visszatér az 
oltárba. A kis bemenet Jézus földre való jövetelét jelképezi.  
 
A Szentírás olvasása el�tt elénekli az énekkar a "Háromszor szent éneket". 
 
Az "Apostol"-ból való történetet felolvasó mondja el a szoleán. Az Evangelium olvasása el�tt, melyet már a pap 
végez, a szertartást végz� a tisztelet jeléül befüstöli az oltárasztalt és a szent képeket, úgyszintén a híveket is annak 
jeleként, hogy az evangéliumi tan hallgatóira b�ven ömlik a Szentlélek malasztja. 
 
Ezután a kett�zött ektenia következik, majd a hívek imádkoznak a katekumenekért, a pap még egyszer kéri Istennek 
áldását a katekumenekre és arra a felkiáltásra, hogy: "Katekumenek menjetek ki!", a régi id�kben a 
megkereszteletleneknek a templomból ki kellett menniük. 
 
 
3.) A hívek liturgiája a legfontosabb rész, mert itt történik a sz. áldozat bemutatása. 
 
A "Katekumenek menjetek ki!" felkiáltás után a pap felhívja a hív�ket, hogy újra meg újra imádkozzanak az Úrhoz. 
Ez a hívek ektinája. 
 
Az énekkar elkezdi énekelni a "Kerub-éneket", amelyet félbeszakít a "nagy bemenet", amikor a pap átviszi a sz. 
adományokat a felajánlási asztalról a sz. asztalra, a "kis bemenetnél" leírt módon. A "nagy bemenet" Jézusnak 
Jeruzsálembe való utolsó bemenetét jelképezi, amely által Jézus felajánlotta magát a kereszthalálra. 
 
A "Kerub-ének" folytatása után ektenia következik, majd mialatt az énekkar a Hitvallást énekli, a pap megcsókolja a 
takarót a diszkosz és a kehely felett és az oltárasztalt. Ha több pap együtt misézik, ezalatt megölelik és megcsókolják 
egymást. 

                                                 
11 Ektenia görög szó, imák láncolatát jelenti. 
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A "Hiszek egy" elmondása alatt a pap leveszi a diszkoszról és a kehelyr�l a takarót és ezt azok felett lebegteti, ami a 
Szentlélek jelenlétét jelképezi. Azután a pap a takarót összehajtja és a sz. asztalra teszi, úgy, hogy a diszkosz és a 
kehely fedetlenek maradnak, mert nemsokára végbe fog menni a szent áldozat bemutatása. 
 
A pap jobbjára veszi a diszkoszt, baljára a kelyhet s keresztbe tett karokkal felmutatja az áldozatot: mindkét kezét az 
ég felé emelve háromszor áldást kér. Megáldja a kenyeret, a bort, majd együttesen mindkett�t. Minden megáldás 
után megszólal a kis csengetty� az oltárban és a nagy harang a templom tornyán, amely tudtul adja a hív�knek, hogy 
ebben a percben történik az átváltozás. Az epiklézis végeztével a papok leborulnak az oltár el�tt (proszkynézis). 
Több ektenia és a Miatyánk után itt szokott következni a szent áldozás. 
 
Miközben az énekkar az áldozati verset énekli, a pap megáldozik. Majd kinyitja a f�ajtót és a szent kehellyel a 
néphez fordul és megtörténik a hívek két szín alatti áldozása a szoleán. 
 
A pap visszaviszi a kelyhet és a tartozékait ezután a prothezisbe. Befejezésül a pap több imát mond az oltárnál és a 
szoleán, majd elhangzik az elbocsátó ima. Végül a pap a szoleán kiosztja a proszforát (a misén fel nem használt 
kenyérdarabokat). A proszfora egyúttal emlékeztet a szeretet vacsoráira.12  
 
 

F.6.5.3. Az el�re megszentelt áldozat liturgiája 
 
A húsvéti böjt idején a pap a vasárnapi istentisztelet alkalmából a "rendes" agneczen kívül még annyi agneczet 
metsz ki és szentel fel, ahány el�re megszentelt áldozat liturgia következik még a héten. A "rendes" agneczet a pap a 
vasárnapi liturgia alkalmával felhasználja, a többi agneczet pedig a szentségtartóban elhelyezi, és az el�re 
megszentelt áldozat liturgiája alkalmából azzal áldozik és áldoztatja a hív�ket. Ezt a liturgiát Gergely Dialogus írta, 
amely név alatt a legtöbb egyházi író Nagy Gergely római pápát sejti, aki a VI. század végén - VII. század elején 
élt.13  
 
Az el�re megszentelt áldozat liturgiája három részb�l áll. Az els� rész vecsernyével kezd�dik. Ezen id� alatt a pap 
kiveszi az el�re megszentelt agneczet a szentségtartóból, diszkoszra teszi, befüstöli és azután a szent asztalról a 
felajánlási asztalra átviszi. Az átvitelkor az oltári csengetty� jelt ad az imádásra, és a hívek az imádás jeléül 
meghajolnak. 
 
Azután a pap befüstöli az egész templomot, mely alatt az énekesek zsoltári verseket és egyéb énekeket énekelnek. 
Ezek után következik a kis bemenet, amikor a pap a szentek menetjét megáldja. A kisbemenet után a templom 
közepén olvasnak két paremiát, azaz két szakaszt az ó-szövetségbeli sz.Írásból. Az els� paremia Ádám 
bünbeesésér�l és Ádám utódainak életér�l szól, a másik paremia Jézus földre leend� jövetelét példázza és említi. A 
két paremia között a pap ég� gyertyával megáldja a híveket jeléül annak, hogy Krisztus világossága a híveket 
megvilágosítja. A paremiák után az énekkar két részre osztva énekli a zsoltári verseket – amíg az egyik oldalon 
énekelnek, addig a túloldalon a hívek térdepelnek – , végül a pap megismétli az els� vers els� felét, az énekkar pedig 
folytatja a vers másik felét. Ezután következik a liturgia harmadik része, melyben a katekumenekért imádkoznak. 
 
A harmadik rész a hívek liturgiája. Itt a nagy bemenetkor a pap csendesen átviszi a szentséget a felajánlási asztalról 
a szent asztalra. A hívek a nagy bemenetkor meghajolnak vagy földre borulnak. Azután következik a "Miatyánk" 
elmondása és végül megáldozik a pap és megáldoztatja a híveket is, akik erre elkészültek. Az istentisztelet vége 
legnagyobbrészt megegyezik az Aranyszájú Szt. János liturgiával. 
 
Nagypéntek napján és a húsvéti böjt els� két napján nem szokás istentiszteletet tartani.  
 
 

F.6.5.4. Vecsernye 
 
A vecsernye többnyire estefelé végeztetik. A vecsernyében hálát adunk Istennek minden jóért, amit azon a napon 
adott nekünk és imádkozunk Istenhez, hogy bocsássa meg b�neinket, amelyeket azon a napon követtünk el, hogy 
így b�n nélkül érhessük el a halált, amely minket különösen az éj folyamán érhet utol. A vecsernye kezdetén a pap 
felkiáltása után a 103. zsoltár olvastatik, amely zsoltár a teremt� és mindenható Isten számos jótéteményeire 

                                                 
12 TRBOJEVICS Petrónius 1913. pp.26-49. 
13 TRBOJEVICS Petrónius 1913. p.51. 
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emlékeztet. Azután olvassa a pap a nagy ekteniját (az imák sorozatát), amelyben mindenekért imádkozik. Minden 
egyes imára az énekkar feleli: "Uram irgalmazz!" 
 
Azután énekli az énekkar az "Uram, hozzád felkiáltottam" bekezdés� énekeket, amelyekben Istenhez fohászkodunk, 
hogy kegyesen fogadja imáinkat és amelyekben dics�ítjük a szentet, akinek a holnapi nap szentelve van. Amikor az 
énekkar a "Dics�ség az Atyának" cím� éneket énekli, a pap kijön az oltárból, az északi, baloldali ajtón a templom 
közepére megy, egy rövid imát mond, befüstöli a szent képeket és a hív�ket és a f�ajtón visszatér az oltárba. Ez a kis 
bemenet Jézus földre való jövetelére emlékeztet. Azután következik a "Szelíd világosság" cím� ima, (amelyben 
Jézus dics�íttetik) és a vers, (amely a holnapi nap fontosságát feltünteti). Ezek után olvassa a pap a kett�s ekteniát, 
amelyre az énekkar háromszoros "Uram irgalmazz!"-al felel. Azután következnek: "Engedj, ó, Uram!" c. ima, 
amelyben az Istent�l kérjük, hogy azon estét b�n nélkül tölthessük, a kér�ektenia, amelyre az énekkar feleli: "Add, 
ó, Uram!". Az illet� szentet, a Szentháromságot és a Boldogasszonyt dics�ít� énekek után olvassák a "Most bocsásd 
el" c. imát, amelyet az igazságos Simeon mondott el, mikor a Jeruzsálemi templomban a kis Jézust ölébe fogadta. Ez 
az ima a halálra emlékeztet és arra int, hogy mindig el legyünk készülve a halálra. Befejezésül olvassák a "Szent 
Isten" cím� imát valamint a holnapi szentet és a Boldogasszonyt dics�ít� Tropariont.  
 
 

F.6.5.5. Jutrenye 
 
A jutrenye többnyire reggel végeztetik. A jutrnye által hálát adunk Istennek, hogy a reggelt megértük és kérjük, 
hogy adja nekünk mindazt, amire azon a napon szükségünk lesz.  
 
A jutrenye három részb�l áll: az els� részben el�ször imádkozunk az uralkodó királyért, azután következik a 
"Dics�ség a magasságban Istennek" cím� ima és hat zsoltár, amelyekben megbánjuk b�neinket és bocsánatért 
esedezünk. A nagy ektenia után következnek az illet� szentet és a Boldogasszonyt dics�ít� énekek. Az els� részben 
olvastatik még a szent evangelion és az 50. zsoltár. A második részben éneklik a kánont a Szentháromság, Krisztus, 
Boldogasszony, a szent esemény vagy aznapi szent tiszteletére. Amíg a kánont éneklik, a hív�k  megcsókolják a 
szent Evangeliont és a szent képet és meghajolnak el�ttük. A harmadik  rész a "Szent, a mi Urunk Istenünk" c. 
énekkel kezd�dik. A harmadik részben Istent dicsér� énekek vannak, különösen pedig a Nagy dics�ítés; ebben hálát 
adunk Istennek, hogy megpillanthattuk a mai nap világát és imádkozunk Istenhez, hogy óvjon meg a b�nt�l. A 
jutrenye végén éneklik a "Neked Vezér, ki érettünk harcolsz" cím� éneket a Boldogasszony tiszteletére.14  
 
 

F.6.5.6. Magánistentisztelet 
 
Míg a közistentiszteletet a hívek összessége nevében végzik, addig a magánistentiszteletet csak az egyes hívek 
szükségéhez mérten végzik. Ide tartoznak a szentségek, amelyek Krisztustól rendelt látható ténykedések, melyek 
által a láthatatlan isteni malasztot nyeri a hív�. 
 
A hét szentség: 1. keresztség  2. bérmálás  3. oltári szentség  4. b�nbánat szentsége  5. az egyházi rend  6. házasság  
7. utolsó kenet. 
 
 

F.6.5.7. A megszentelt id� - az egyházi év 
 
Kétféle esztend�t különböztetünk meg: polgári és egyházi esztend�t. Míg a polgári január elsejével kezd�dik, addig 
az egyházi év szept. 1-én kezd�dik és augusztus 31-ével végz�dik.  
 
Az ünnepeket többféle szempont szerint lehet felosztani. Ha a személyeket vesszük figyelembe, akkor az ünnepek 
az Úr, a Boldogságos Sz�z és a szentek ünnepeire oszthatók fel. Ha a liturgikus szertartás ünnepélyességét vesszük 
figyelembe, akkor nagy-, közepes- és kis-ünnepekr�l beszélhetünk. Ha az id�t vesszük figyelembe, az ünnepek 
állandóak és változóak. Állandó ünnepek azok, amelyek mindig az évnek ugyanazon napjára esnek – középpontja a 
Karácsony. Változó ünnepek ellenben azok, melyek megtartási ideje a Húsvét ünnepét�l függ. Húsvét napját a 
niceai zsinat határozata értelmében a tavaszi napéjegyent követ� holdtölte utáni els� vasárnapon kell megünnepelni. 
 
Az Úr állandó ünnepei: 
1. Jézus születése (dec.25.) 

                                                 
14 TRBOJEVICS Petrónius 1913. pp.53-57. 
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2. Jézus körülmetélésének ünnepe (jan.1.) 
3. Vízkereszt (jan.6.) 
4. Gyertyaszentel� Boldogasszony (febr.2.) 
5. Jézus szineváltozása (aug.6.) 
6. A szent kereszt felmagasztalása (szept.14.) 
 
Az Úr változó ünnepei: 
1. Virágvasárnap 
2. Húsvét 
3. Áldozó csütörtök 
4. Pünkösd 
 
Boldogasszony ünnepei: 
1. Istenszül� születése /Kisboldogasszony/ (szept.8.) 
2. A Istenszül� templomba való bevezetése (nov.2l.) 
3. Örömhírvétel /Gyümölcsoltó Boldogasszony/ (márc. 25.) 
4. Istenszül� elhunyta /Nagyboldogasszony/ (aug.15.) 
 
A legjelent�sebb szentek ünnepei: 
1.  Nagy Vazul (jan.1.) 
2.  "Három püspök" (jan.3O.) 
3.  Szent György (ápr.23.) 
4.  Konstantin császár és Heléna (máj.21.) 
5.  Keresztel� Szent János (jún.24.) 
6.  Szent Péter és Szent Pál (jún.29.) 
7.  Szent Illés (júl.20.) 
8.  Keresztel� Szent János fejevétele (aug.29.) 
9.  Szent Paraskeva (okt.14.) 
10. Szent Demeter (okt.26.) 
11. Szent Mihály f�angyal (nov.8.) 
12. Szent Miklós (dec.6.) 
13. Szent István (dec.27.) 
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F.6.6. AZ ORTODOX SZIMBOLIKA 
 
 
Az ortodox - f�ként az orosz - egyházban a hármas kereszt a különleges jelkép; tehát amikor a kereszt függ�leges 
szárát fölül két vízszintes szár metszi, és azután lejjebb harmadikként egy ferde szár. Ezt a ferde szárat sokan az ún. 
András-keresztre való utalásnak tekintik. András apostolt ugyanis X formájú keresztre feszítették és András apostol 
az ortodox egyház véd�szentje, aki keleten különösen nagy tiszteletnek örvend. Az ortodox egyházban a 
keresztvetést is másképpen gyakorolják. A római katolikusoknál a hív� el�ször a homlokát, a mellét, majd a bal és 
végül a jobb vállát érinti meg, mégpedig nyújtott ujjakkal. Az ortodox egyházban el�ször a jobb és azután a bal 
vállát érinti meg a keresztvet�, mégpedig úgy, hogy keze hüvelyk-, mutató- és középs� ujját összeteszi, a gy�r�s- és 
kisujját pedig behajlítja. 
 
Az ortodox egyházban, f�ként a bizánci festészetben, Jézus Krisztus háromféle ábrázolását különböztetik meg. 
Másképp jelenítik meg az oktató, tanító Mestert, másképp a F�papot és máképp a legf�bb bírót, a Pantokrátort, a 
Mindenség Urát. 
 
A római katolikusoktól eltér�en ábrázolják a Szentháromságot. Ott az Atyát id�sebb, a Fiút fiatalabb férfiként, 
egymás mellett ülve szokás megjeleníteni, fejük fölött galamb alakjában a Szentlélekkel. Az ortodox egyházban 
inkább három angyal jelképezi a Szentháromságot, az a három angyal, akit Ábrahám vendégül látott, mivel egyszer� 
vándoroknak gondolta �ket. A keleti egyházban a bal oldali angyal meghatározhatatlan szín� öltözéke jelenti az 
Atyát, akit soha senki sem látott. A középs� angyal Krisztusnak a festészetben szokásos öltözékét viseli: bíborvörös 
ruhát és kék köpenyt. Ezek a színek az ortodox szimbolika értelmében Krisztus isteni és felvett természetét 
jelképezik. A harmadik angyal ruhája zöld, mivel Pünkösdkor, azaz a Szentlélek eljövetelének ünnepén zöld 
gallyakkal szokás feldíszíteni az ortodox templomokat. 
 
Az egyházi m�vészet minden vallásnál ragaszkodik a hagyományokhoz, évszázadokon keresztül ismétli a 
jelképeket, az ábrázolásmódokat. Különösen vonatkozik ez az ortodox egyházra, és ezen belül az ikonfestészetre. 
Ezért is alakulhatott ki a bizánci falfestészetben Krisztus ábrázolásának fenti három f� típusa. Az ikonfestészetben 
legfontosabb a Krisztus halálát és feltámadását ábrázoló képek. A Kálvária-ábrázolásokon gyakran megtaláljuk a 
Napot és a Holdat, esetleg a földi és mennyei Jeruzsálemet; ezek így együtt az egész világmindenséget jelképezik, 
hangsúlyozva Krisztus kereszthalálának, a megváltásnak kozmikus jelent�ségét. A kereszt lábánál gyakran 
megtaláljuk Ádám koponyáját, amelyre rácsorog Krisztus kiontott vére, ezzel is szimbolizálva az emberiség 
megváltását. 
 
Krisztus feltámadását a római egyházhoz hasonlóan a sírból való kiemelkedéssel is szokták ábrázolni, ennél 
gyakoribb azonban Krisztus pokolra szállásának megjelenítése. A Megváltó a pokol kidöntött kapujában áll, lábánál 
a halál széttört bilincsei, amint kisegíti sírjából Ádámot és Évát, az emberiség �sszüleit. 
 
Az ortodox ikonfestészet leggyakoribb szerepl�je Sz�z Mária, akit a keleti egyházban "Theotokosz"-nak, 
Istenszül�nek neveznek. A nyugati egyházhoz hasonlóan általános a gyermek Krisztussal karján való ábrázolása, de 
megtaláljuk a gyermek Mária templomi bemutatásának, valamint a fátylával (köpenyével) a várost, a közösséget 
védelmez� Istenanyának ábrázolását is. Igen népszer� téma a keleti egyházban Sz�z Mária halála. A holttest magas 
ágyon fekszik, körülötte apostolok és angyalok, míg Jézus a mennyben fogadja anyjának lelkét, amelyet kis 
fehérruhás lányként szoktak megjeleníteni. (A nyugati egyházban leginkább pólyásként ábrázolják Mária égbe 
szálló lelkét.) 
 
Az ikonokon és az ikonosztáz egyes képein természetesen s�r�n találkozunk a legnépszer�bb szentek 
ábrázolásaival. Ennek is megvannak az évszázadok során kialakult hagyományai, az egyes szentek évszázadokon 
keresztül hasonló módon, a rájuk jellemz� tárgyakkal, attribútumokkal ábrázolják. Az ortodox ikonok jellemz� 
sajátossága, hogy a szentek képmásához odaírják nevüket is. Amíg a nyugati egyházban a II. vatikáni zsinatig, azaz 
1960-as évekig a latin volt a hivatalos nyelv, addig keleten nemzeti nyelveken folyt az istentisztelet. Tehát a bizánci 
birodalom területén görögül, a szláv népeknél pedig a középkorban általános ószláv nyelven. Ennek megfelel�en az 
ikonok felirata is vagy görög, vagy ószláv nyelvezet�.15  

                                                 
15 WELLNER István 1990. pp.125-127. 
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F.6.7. AZ ÓSZLÁV NYELV� FELIRATOK SZÁMJELÖLÉSE 
 
 
Ószláv vagy óegyházi szláv nyelvnek azt az óbolgár (vagy ómacedón) nyelvet nevezzük, amelyre a IX. század 
második felében Cirill és Metód, majd pedig tanítványaik a keresztény hit terjesztéséhez szükséges liturgikus 
könyveket görögb�l lefordították. 
 
Ezt a nyelvet nem szabad összetévesztenünk sem az �sszláv alapnyelvvel, amelyet a szláv törzsek a különálló szláv 
nyelvek kialakulása el�tt beszéltek, sem az ún. egyházi szláv nyelvvel, amelyet kés�bb a szláv népek az egyházi és 
részben a világi írásbeliség nyelveként használtak. 
 
Az ószláv nyelv azt a szerepet töltötte be a görög szertartású szlávoknál, amit a katolikus vallású népeknél a latin. 
Ezért az ószláv nyelv ismerete nagy jelent�ség� a szlávok irodalmának, kultúrájának tanulmányozása terén. 
 
Az ószláv és az egyházi szláv nyelv hasonlósága miatt az alább következ� táblázat megkönnyítheti a görögkeleti 
templomokban található feliratok (ikonokon, könyveken) elolvasását, az évszámfeliratok megfeleltetését.16  
 

 
 

                                                 
16 BALECZKY Emil 1968. pp.9-10. 



F.6. Az ortodoxia 

532 Magyarország szerb ortodox templomépítészete. Függelék 

F.6.8. AZ IKONOSZTÁZ 
 

F.6.8.1. El�zmények: bizánci szentélyrekeszt� és posztbizánci ikonosztázion 
 
 
Az a magas, az oltárteret általában teljes magasságában lezáró ikonosztáz-típus, mely a hazai ortodox 
templomokban általánosnak tekinthet�, a bizánci korban ismeretlen volt. Az ókeresztény bazilikában a szentélyt a 
hív�k tömegét�l mellig ér�, fa- vagy k�lapokból álló mellvédekkel (parapetekkel) választották el. A parapeteket 
kifaragták és alacsony oszlopokkal tagolták.17 A templon-fal nem csak keleten volt általános, hanem a rómavárosi 
liturgiának is megfelel�en nyugaton is találkozunk vele: legismertebbje a római S. Clemente ma is megtekinthet� 
szentélyrekeszt�je. 
 
El�fordult, hogy a mellvédfal oszlopait embermagasság fölé nyújtották, és fölül architrávval kötötték össze, melyre 
függönyt akasztottak. Mind az alacsony, mind a magas szentélyrekeszt� középtengelyében nyílást hagytak, hogy az 
oltárba való belépés biztosítására. Az északi bejárat a VI. századtól vált általánossá, miután a liturgiában állandósult 
a proszkomidia szerepe. A déli bejárat a XVII. századtól vált gyakorivá, s el�ször csak a legreprezentatívabb 
szentélyrekeszt�kön alakították ki. Állandósulása a teljes fal tekintetében a szimmetrikus felépítés miatt egyértelm�. 
Valamint a liturgiát végz�k és abban segítkez�k mozgásának megfelel� hierarchiájában a segédkez� világiak 
közlekedésére, oltárba lépésére is szolgált.  
 
Az architrávval rendelkez� magas szentélyrekeszt�k legnevezetesebbike a Hagia Szophia szentélyrekeszt�je (VI. 
század) volt, mely U alakban vette körül az oltárt. Tizenkét ezüst oszlop tartotta az architrávját, reá a bejárati nyílás 
fölött keresztet, mellé 25 ezüst medalliont állítottak. A medallionok Jézust, a felé hajló Angyalokat, Istan Anyját, a 
Prófétákat és az Apostolokat jelenítették meg félalakosan. Valószín�leg ezekb�l a figurális ábrázolásokból 
formálódott ki a kés�bbiekben az ikonokkal díszített ikonállvány, az ikonosztáz.  
 
Az ikonoklaszmosz idején (726-843) a képrombolók megsemmisítették az architrávokon elhelyezett képi 
díszítéseket is. Helyettük az állat- és növényvilág motivumait alkalmazták. Ennek hatásaként a képtisztelet 
visszaállítását követ�en a szentélyrekeszt�kön szaporodott a dekoratív faragványok száma, s közöttük szimbolikus 
jelent�ségüek is felt�ntek: Torcello dómjának XI. századi parapetjein például romolhatatlan húsúnak tartott pávák 
isznak az Élet forrásából, oroszlánok védik a Paradicsom fáját. Hasonló díszít� motívumokat hímeztek az 
ajtónyílásokba akasztott függönyökre is. Az architrávon kifaragva ismét megjelenik Jézus Anyja és Keresztel� János 
félalakos figurája. 
 
A XI-XII. században állított szentélyrekeszt�k az el�zményekhez hasonlítva három különböz�séget mutatnak. 1. A 
szentélyrekeszt� középs� nyílásába fából készített ajtószárnyakat akasztottak, melyeken az Örömhírvételt, esetleg a 
négy evangélistát jelenítették meg. Amennyiben voltak oldalsó bejárati nyílások, ezeket is faajtókkal rekesztették el; 
az északi ajtón Mihály, a déli ajtón pedig Gábor Arkangyalt ábrázolták. 2. Az architrávra horizontális irányban 
elnyújtott ikontáblán megfestett három-, öt- vagy többalakos Deészisz-kompozíciót állítottak, melyet episztilionnak 
neveztek. Mellé északi és déli irányban a különálló táblákon megfestett Ünnepeket helyezték, melyeket a megfelel� 
ünnepnapokon leemeltek a szentélyrekeszt�r�l és a hívekhez közelebbi ikonállványon helyeztek el. Egy másik 
elrendezés szerint a Deészisz-táblát az architráv alá függesztették, míg az Ünnep-ikonokat az architrávra állították. 
3. A szentélyrekeszt�t tagoló két k�oszlop törzsébe mélyített bolthajtásos fülkében mozaikon vagy freskón az északi 
oldalon Isten Anyját, a déli oldalon Krisztust, esetleg a templom véd�szentjét ábrázolták. 
 
A Palaiologosz-korban (1261-1453) a Királyi ajtó két oldalán, az architrávot tartó oszlopok között, a parapetek 
fölött Isten Anyjának és Krisztusnak, valamint a templom patrónusának ikonjai jelentek meg. Ezzel a 
szentélyrekeszt� ikonosztázzá alakult. A bizánci korban a szentélyrekeszt� formája tovább már nem módosult. 
 
A bizánciak a templom más berendezési tárgyaihoz hasonlóan az ikonosztáznak is szimbolikus jelentést 
tulajdonítottak. Szaloniki Simeon (XV. század) nyomán a szentélyrekeszt�t az érzékelhet� és az érzékfölötti világ 
határának tekintették, olyannak, mint amilyen az égbolt, mely választóvonalként szolgál az anyagi és a szellemi 
világ között. Az architrávon elhelyezett ikontáblák Jézus és a szentek mennyei alakját teszik nyilvánvalóvá. 
 

                                                 
17 Az F.6.8. Az ikonosztáz fejezet Nagy Márta kutató kimerít� alaposságú munkáinak megállapításain és hiánypótló publikációin 
alapul, melyek értékét saját kiegészítéseinkkel csak finomítani és b�víteni tudjuk, azonban átdolgozni azt egységessége miatt sem 
szándékunkban, sem – értekezésünk céljait tekintve – módunkban nem állt. Lásd: NAGY Márta 1994. I.; NAGY Márta 1994. II. 
és NAGY Márta 1998. 
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A XV. századtól kezd�d�en a bizánci kultúrkörben kétféle ikonosztáz-típus kezdett kiformálódni. A balkáni (görög, 
makedón, athoszi, szerb, bolgár, román) szentélyrekeszt�k a Palaiologosz-kori szentélyrekeszt�k mintájára épültek, 
de nem k�b�l, hanem fából. A fából készített szentélyrekeszt�ket kifaragták, el�ször csak az ajtókat, majd a Golgota 
keresztet és az architrávot is. A mesterek a szentélyrekeszt�ket három önálló egységként készítették el: az ajtókat, a 
Golgota kereszt-kompozíciót és magát az állványzatot. 
 
A török hódítás korabeli (XVI-XVII. század) különböz� balkáni m�vészeti központokból kikerült szentélyekeszt�k 
csekély különböz�séget mutatnak. Az athoszi szentélyrekeszt�ket a díszít�faragványok teljesen ellepték. 
Ikonográfiailag két sorra oszlanak: a Trónusikonok és az Ünnep-ikonok, közöttük a háromalakos Deészisz-tábla. Az 
ószerbiai képfalépít� és fafaragó m�helyekb�l kikerült szentélyrekeszt�k faragott díszítményei nem alkottak 
egységes egészet: csak az ajtókat és a Golgota keresztet faragták ki. A faragványok plasztikus kialakítású növényi 
motívumokból álltak. Athoszi hatásra a Trónusikonok két oldalán dúsan kifaragott, falba simuló oszlopokat 
állítottak. Ikonográfiailag két sorra és egyúttal két zónára oszthatók: Trónusikonokra és az architrávon elhelyezked� 
Deészisz-sorra. A Királyi ajtón az Örömhírvétel fölött Dávid és Salamon király képi ábrázolása jelenik meg. A 
korabeli makedón szentélyrekeszt�k felépítése, faragványaik stílusa a Szent-hegyi szentélyrekeszt�kére emlékeztet. 
Ikonográfiailag azonban különböznek t�lük, három sorra és három zónára oszlanak: a Trónusikonokra, az 
architrávon elhelyezett Ünnep-sorra és a Deészisz-sorra. 
 
A XV. század elejét�l az orosz fejedelemségekben olyan ikonosztázokat kezdtek emelni, melyek az oltárteret teljes 
magasságban lezárták. Fafagványokkal nem díszítették �ket, és sok, szokatlanul nagy méret� ikontáblát helyeztek el 
rajtuk, minden bizonnyal az egyéni áhitatot ösztönz� korabeli hészükhazmosz hatására. Ez már nem annyira 
ikonállvány, inkább ikonfal, mely nemcsak az oltárba való bejutást, hanem a bepillantást is lehetetlenné tette a hív�k 
számára. Ikonográfiailag öt sorra és egyúttal öt zónára oszlottak: a Trónusikonok sorára, az Ünnep-sorra, a 
Deészisz-sorra, a Próféták sorára, az �satyák sorára. Az orosz ikonfal nemcsak horizontális, hanem vertikális 
irányban is tagolt. A legföls� sor középtengelyében látható a Szentháromság-kompozíció, melyet Krisztus �seinek 
képi ábrázolásai vesznek körül. A Szentháromság-tábla alatt lelhet� fel az Isten Anyja Platytera típusú megjelenítése 
az Üdvözít� megjelenését megjövendöl� Próféták között. Alattuk az Ünnepek sora, melyet a Deészisz-sor követ, 
középtengelyében a Deészisz-táblával. Így vezet egy gondolati függ�leges a Szentháromságtól (mint a világ 
üdvösségér�l való gondoskodás ábrázolásától) Isten Anyja, "a Jelen" (Krisztus emberré válásának szimbólumán) és 
az Ünnepeken (Krisztus életének, halálának és feltámadásának képein) keresztül az eszchatológikus Deésziszig. Az 
ikonfal képi ábrázolásai tanító célzatúak, s értelmezhet�k a halkan mondott hálaimádság (anaphora) és e 
hálaimádság krisztusi cselekedeteire emlékez� részének (anamnézisz) megjelenítéseként is. Ugyanakkor az ikonfal 
meggátolja, hogy a hív� közösség bepillanthasson az istentiszteleti cselekedetekbe. A Királyi ajtó évente csupán egy 
alkalommal, húsvét "fényes hetének" folyamán nincs elfüggönyözve és van tágasra nyitva az egész liturgia 
folyamán.18  
 
A XVII. századdal kezd�d�en az ukrán és az orosz ikonfalakon is díszít�faragványok jelentek meg, melyeket a 
barokk stílus jegyei szerint faragtak ki. Ikonográfiailag továbbra is öt zónásak maradtak. A XVIII. századtól a 
Kárpát-medence keleti keresztény hit� lakói – a magyarországiak is – ikonosztázaik építésekor ezt az orosz-ukrán 
típust tekintették mintaképnek. 
 
 
 

F.6.8.2. Ikonosztáz-építés Magyarországon 
 
 
A magyarországi ikonosztáz-állítás része annak az élénk ortodox egyházm�vészeti tevékenységnek, mely a XVIII. 
század negyvenes éveiben vette kezdetét, s ösztönz�i a szerbek voltak. A templomépületeket a megszorító 
rendelkezések következtében nyugati barokk minta szerint kellett felépíteniük, s e munkára rendszerint helybéli 
épít�mestereket fogadtak. A templomépületek bels� díszítésére – mely els�sorban az ikonosztáz elkészítését 
jelentette – azonban saját hazájukból hívtak mestereket. A meginduló m�vészi alkotótevékenység központjává a 
menekül�k egyik célállomása, Szentendre vált. 
 
Az ikonosztázok rendszerint két m�hely együttes munkálkodásának eredményeképpen, a megrendel�k igényeinek 
figyelembevételével készültek el. A képfalépít�- és fafaragó m�hely határozta meg a templomi intérieurnek 
alárendelten az ikonosztáz architektonikáját, a faragványok kialakítását, elrendezését, s a zónák számát is. Az 
ikonfalak – az állványzat, a faragványok, az ikonok – rendszerint a szerz�déskötést követ� harmadik, negyedik 

                                                 
18 A királykapun lév� függöny be- illetve elhúzásának a liturgia során fontos szerepe van. Err�l részletesen: F.6.5. Görögkeleti 
liturgika fejezetben.  
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évben készültek el. Gyakran fordult el�, hogy pénzhiány vagy a mesterekkel történt összekülönbözések miatt egy 
évtized elteltével állították fel az ikonfalat. 
 
Képfalépít�- és fafaragó mesterek Magyarországra talán még a szerb menekül�kkel együtt érkeztek, vagy a 
nyomukban Ószerbiából, Pe� (Ipek) környékér�l, ahonnan �arnojevi� pátriárka is jött. Továbbá Ukrajnából is 
érkeztek név szerint nem ismert fafaragók. A kés�bbiekben már görög (Janovicz Miklós), román (Mihajlo Jani�) és 
makedóniai (Jovan Grabovan) ikonfest�k is érkeztek az országba; egy-egy munkára jöttek, azonban több 
megrendelés alkalmával már m�helyt is alapítva telepedtek le.19 A XIX. században a Monarchiában született és 
tanult mesterek is alkottak ortodox egyházközségek megrendelésére: az osztrák Anton Kuchelmeister, és világi 
m�vészek, mint Sterio Károly vagy Csóka Mór szintén dolgoztak ortodox ikonfalak megfestésén. 
 
 

  
Ikonosztázok er�s balkáni hatással: Ráckeve, Százhalombatta 

 
Az ikonfestészetben stílus szerint meghatározó lehetett, hogy a mester hol szerezte képzettségét. Vasa Ostoji� és 
Arsenije Teodorovi� a Bécsi M�vészeti Akadémia, Jovan Popovi� és Stefan Tenecki pedig a Kijevi Fest�iskola 
adott id�szakra jellemz� jellemz� stílusirányzatát tanulva alkottak. Magyarországi munkásságuk pedig hatásként 
már több, név szerint ismeretlen ikonfest�nél is kimutatható.  
 
A magyarországi ikonosztázok közt két jellemz� típust figyelhetünk meg.  
 

  
Alacsony ikonosztázok: Beremend, Lippó 

 
Egyikük a balkáni mintát követi, a makedón illetve ószerbiai alacsony képfalak rendszerét. Általában három 
képsorra oszthatóak: Trónusikonok, Ünnep-sor, Deészisz-sor. Az Ünnepek helyett második sorként néhol az 
apostolok kapnak szerepet. (Beremend, Lippó) Igen gyakran ezt a rendet az Ünnep-sor felett kiegészítik egy 
Apostol-sorral. (Magyarbóly, Hódmez�vásárhely)  
 

                                                 
19 Aradon Stefan Tenecki, Újvidéken Teodorovi, Eszéken Jovan Grabovan tartott fenn m�helyt. Valószín�leg Szentendrén 
telepedett le a bánáti Nedeljko Popovi� és Georgije Ranite. 
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Alacsony ikonosztáz b�vítve: Magyarbóly 

 
A másik jellemz� ikonosztáz-típus az orosz-ukrán magas képfalak mintáját követi. Az ikon-állvány általában a teljes 
oltárapszis-nyílást kitölti, az ikonok felfutnak a diadalívig, néha rá is fednek arra. A már említett f� sorokon túl 
további újszövetségi jelenetek és próféták ikonjai  is felkerülhetnek a falra. (Baja, Dunaszekcs�, Siklós) 
 

  
Magas ikonosztáz: Siklós 

 
Egyedi esetekben mintha ötvözetét látnánk a két f� stílusnak: három (esetleg négy) képsorból álló ikonosztázok 
kitöltik a teljes apszisnyílást. Ez a komponálási kényszer általában a templomtér arányaihoz viszonyítva sz�k 
nyílásnak köszönhet� (Majs), vagy a képfalépít� éppen a monumentalitás szándékával tette ezt. (Sz�reg)  
 

  
Diadalívig felnyúló ikonosztáz: kiegészítésekkel/Majs és egyszeri építéssel/Sz�reg 

 
Mivel az ikonosztázok részletes bemutatása nem témája értekezésünknek, ezért egy, talán a magyarországi 
anyagban leggazdagabb ikonfalat mutatnánk be alaposabban. 
 
A bácskai püspök korábbi székhelyén, a szegedi Szent Miklós ereklyéinek átvitele-templomban ismeretlen ukrán 
képfalépít�k nemcsak rokokó díszítés�, hanem – a magyarországi emlékanyagban egyedülálló – rokokó 
architektonikájú ikonosztázt emeltek. A képfal építése a XVIII. század 60-as éveiben kezd�dött, de a táblák festése 
még a XIX. század második felében is folytatódott. 
 
Az ikonfal a teljes apszisívet betölti. Szerkezetileg azonban nem tagolódik különálló egységekre, mint a korábban 
megismert ikonosztázok. Az el�z�ekt�l különböz�en a teljes ikonfal nem zárt fal, hanem fafaragványokkal áttört 
rocailleok és a köréjük fonódó indaszer� fonatok szövevényéb�l áll. Architektonikája a rokokó kovácsoltvas 
kapurácsozatokéra emlékeztet, ahol a váz és a díszítés nem különül el egymástól. Az ikonosztáz vállvonalban 
elhelyezett osztópárkánya a pillérf�k magasságában csupán elválasztja a lunettában és a lunetta alatt elhelyezett 
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táblákat, de nem tagolja két egymástól különböz� szerkezeti egységre a falat. Különleges megoldás, hogy az 
ikonosztáz minden egyes rocaille-formájú, vésett keret� tábláját a bel�le kiágazó nyúlványokkal együtt egyetlen 
kompozícióként faragták ki. A faragványok között itt is el�bukkannak rózsafejek, melyeket piros szín�re festettek. 
 

 
Ikonosztáz: Szeged 

 
Az ikonosztázon sok, hetvennégy különböz� méret� és formájú festett táblát helyeztek el szimmetrikus 
elrendezésben a középtengelyt�l északra és délre. A táblákat nem sorokban rakták föl, hanem tematikus csoportokba 
rendezték az el�bb ismertetett módon. A kompozíciók öt zónára oszlanak: a Trónusikonokra, a tizennyolc 
Ünnepikonra, az Apostolokra, a Prófétákra és a négy Egyházatyára. Az egyes zónákhoz több tábla tartozik, s a 
zónák nem "kanonikusak": az Ünnepek között megfestették például a Szent István megkövezése-kompozíciót. A 
Trónusikonok és az Ünnepek fest�je Jovan Popovi� volt, aki a déli oldal kis kerek Jézus megkísértése-tábláján 
följegyezte a festés dátumát: 1761. Jovan Popovi� a Kijevi Fest�iskolán tanult, de nyugatias szemléletmóddal 
festett, az ortodox hagyományoktól eltávolodott. Jó mesterségbeli tudással, a barokk eszköztárának felhasználásával 
der�s, szinte portrészer� szenteket jelenített meg.20 Ezen munkája jól tükrözi a magyarországi szerb 
egyházm�vészet sajátosságát: nyugat és kelet között, a két önálló hagyományú kultúra ötvözeteként egyedi íz� 
stílusban alkotott.  

                                                 
20 NAGY Márta 1994. II. p. 
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F.6.9. LITURGIKUS TÁRGYAK 
 
 
 

F.6.9.1. Az oltárasztal tárgyai 
 
 
A kereszt Krisztus szenvedéseire és halálára emlékeztet. 
 
Az antiminsz négyszöglet� vászon, melynek közepén Jézus holttestének sírba való helyezése van ábrázolva, négy 
szögletében pedig egy-egy evangelista képe van. Antiminsz görög szó, jelentése a szent asztal helyettesít�je. 
Jelent�sége abban áll, hogy antiminsz nélkül nem lehet misét végezni, ellenben antiminsz  segítségével  templomon 
kívül is végezhet� a szent mise. 
 

 
Oltárasztal: Deszk 

 
A szentségtartóban a betegek megáldoztatására szánt szentség �riztetik. 
 
Az Evangelion (-err�l kés�bb, a Függelék.6.9.4. fejezetben) 
 
 
 

F.6.9.2. Egyházi ruhák 
 
 
A lelkészség minden fokozatának más egyházi ruhája van. Így a diákonus egyházi ruhája: sztihár, kézel� és a 
diakoni szalag; a presbyteré: sztihár, stóla, kézel�k, öv és felon; a püspöké: sztihár, stóla, epigonation, szakosz, 
omofor, a püspöki föveg, kereszt, panagia és pásztorbot. 
 

 
Egyházi ruha: diakónus 
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A sztihár rendszerint fehér vászonból készült és a fehér ing a lélek tisztaságát jelképezi. Csak a diakonus sztihárja 
készül színes (csíkos vagy tarka) kelméb�l és szinével Jézus sebeire emlékeztet. 
 
A kézel�k a sztiháring ujjait szorítják össze. Azt a kötelet juttatják eszünkbe, mellyel Jézus sebeit megkötötték, 
mid�n Pilátushoz vezették. 
 
A diakoni szalag, orarion az angyali szárnyakra emlékeztet.   
 
A stóla az Isteni malasztot jelképezi , amely a lelkészre ömlik. 
 
Az öv arra a türülköz�re emlékeztet, melyet Krisztus Urunk az utolsó vacsoránál használt, mikor tanítványainak 
lábát megmosta. Azonkívül az öv er�t is jelent, amely a lelkésznek szent hivatala gyakorlásához adatik. 
 
A felon arra a vörös köpönyegre emlékeztet, amelybe Jézust gúnyból felöltöztették és a zsidók királyának nevezték. 
 
A szakosz ugyanazt jelenti. 
 

 
Egyházi ruhák: püspök, esperes, paróchus 

 
Az epigonation négyszöglet� tábla, mely a püspök jobb oldalán az övhöz er�sítve kard módjára térdig lefügg és a 
lelki kardot jelképezi. 
 
Az omofor az a ruhadarab, melyet a püspök mindkét vállán visel. A püspököt, aki viseli, arra inti, legyen az a Jó 
Pásztor, ki az eltévedt juhot vállaira veszi és a nyájához visszatereli. 
 
A püspöki föveg arra a tövises koronára emlékeztet, melyet Pilátus katonái Jézus fejére tettek; azonkívül a 
püspöknek az egyházban való méltóságát és hatalmát is jelképezi. 
 
A panagia a Boldogasszony emaillirozott képe, melyet a püspok aranyláncon visel és amelybe ereklye van 
elhelyezve. 
 
A pásztorbot  a püspok méltóságát és egyházi hatalmát jelképezi. A pásztorbot fején kereszt van és a kereszt alatt 
két kígyófej meghajlítva, ami azt jelenti, hogy a kereszt gy�zelmet aratott az ördög felett. Egyúttal emlékezteti a 
püspököt Jézus mondására: "Legyetek szelídek, mint a galambok és okosak, mint a kígyók." 
 
 
 

F.6.9.3. Egyházi edények és segédeszközök 
 
 
A diszkosz kerek kis tányér, amelyre az áldozó pap a felszentelend� kenyeret helyezi. A diszkosz a betlehemi jászolt 
jelképezi, amelyben Jézus született és azt a sírt, amelybe Jézus holttestét helyezték. 
 
A potir  azt a poharat jelképezi, melyet Jézus az utolsó vacsoránál használt, amikor a sz. áldozatot rendelte. 
 
A csillag két keresztalakban egyesített fémívb�l áll és a tányér fölé állíttatik a sz. misénél. Azt a csillagot jelképezi, 
amely a keleti bölcseket a betlehemi barlanghoz vezette. - A tányért, a kelyhet és a csillagot a sz. áldozat iránti 
tisztelet jeléül aranyból vegy ezüstb�l készítik. 
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A lándzsa két él� kés, melynek segítségével a felszentelésre szánt darabkák az áldozati kenyérb�l kimetszetnek. 
Arra a lándzsára emlékeztet, mellyel Jézus oldalát átszúrták. 
 

  
Egyházi szerelvények: prothézisz és diakonikon 

 
A kanál a hívek megáldoztatására haszáltatik. 
 
A szivacsot arra használja a pap, hogy a felszentelt kenyérdarabkákat a tányérkáról a sz. kehelybe lebocsássa. Arra a 
a szivacsra emlékeztet, amelynek segítségével Krisztus Urunkat ecettel megitatták.  
 
Takaró három van: két kisebb és egy nagyobb takaró. A három takaró a tányér és a kehely befödésére szolgál úgy, 
hogy az egyik takaró a tányért, a másik a kelyhet fedi, míg a harmadik a legnagyobbik, a tányért és a kelyhet 
együttesen fedi. E harmadik takarót leveg�nek nevezik, mert úgy körülveszi a sz. adományokat, mint Földünket a 
leveg�. A takrók emlékeztetnek arra a pólyára, amelybe a kis Jézus be volt pólyázva és arra a gyolcslepelre, melybe 
Jézus holtteste be volt göngyölve.21  
 
A csengetty� a liturgia egyes fontosabb részein felhívja a hív�k figyelmét a történésekre (pl. az átváltozásra). 
 
A tömjénez� füstje felkészíti a liturgián résztvev�ket a könnyebb befogadásra. 
 
 
 

F.6.9.4. Az egyházi könyvek 
 
 
A legfontosabb egyházi könyvek a következ�k: a szent Evangelion, az "Apostol" és a "Zsoltár". 
 
A szent Evangelionban a négy evangelista /Máté, Márk, Lukács, János/ Jézus életér�l szóló történetei vannak. 
 
Az "Apostol" könyv az apostolok cselekedeteinek történetét és az apostolok pásztorleveleit tartalmazza. /Péter 
apostol 2, János 3, Jakab 1, Júdás (taddeus) 1 és Pál apostol 14./ A történetekben arról olvashatunk, hogyan fejl�dött 
a fiatal keresztény egyház az apostoli korszakban. 
 
A "Zsoltár" könyv 150 zsoltárt tartalmaz, amelyeknek legnagyobb részét Dávid király írta.22  
 

                                                 
21 TRBOJEVICS Petrónius 1913. pp.12-16. 
22 TRBOJEVICS Petrónius 1913. pp.21-22. 
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F.6.10. SÍRKÖVEK, KERESZTEK 
 
 
Bár szorosan nem kapcsolódik az értekezéshez, mégis rövid említésre mindenképp méltó tárgyi emlékekr�l van szó. 
 
E téma részletesebb feldolgozást is megérdemelne, azonban a kövek-keresztek építészeti tagozatokkal történ� 
díszítésén túl egy ilyen feldolgozás inkább nyelvészeti, kultúrtörténeti értékei miatt lenne fontos. Számunkra 
megjelenésük akként kap értelmet, hogy a régi, elhagyott temet�ket sok esetben felszámolták már, s több esetben 
szerencsésen a köveket a templom kertjében, néha annak falában helyezték el – eképpen az építészeti megjelenésbe 
is jelent�sen érényesülnek e tárgyak. 
 

 
Sírkereszt: Dunaföldvár 

 
A sírkövek feliratai ószláv vagy egyházi szláv nyelv�ek.23 A szövegekb�l kiderül, kinek állították az emlékeket. A 
bajai nagytemplom déli falán lev� két sírk�n az elhunytak címerpajzsa is látható.  
 

 
Sírk�: Dunaszekcs� 

 
Az ábrázolások közt leginkább keresztet találunk  IC - HI - NI - KA (= Iszusz Hrisztosz Ni-Ka, azaz Jézus Krisztus 
gy�z) feliratokkal. De igen gyakoriak a horog-horgony ábrázolások is: az állhatatosság, kitartás jelképe, vagy utalhat 
arra is, hogy az apostolok közül sokan halászok voltak. Illetve a horgony egyszer�en csak profán szimbóluma a 
kereskedéssel-hajózással foglalkozóknak. Ez utóbbi ábrázolás igen míves példája a szegedi templom falába ágyazott 
sírk�. 
 

                                                 
23 Több helyen is, ahol a szerb görögkeleti egyházközségben más nemzetek is jelent�sen képviselték magukat, találkozhatunk 
görög és román feiratokkal is. 
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Sírtáblák: Szeged 

 
Az emlékkeresztekkel általában városi tereken találkozunk. Legmívesebb példái Szentendrén találhatóak. A 
gyönyör� dunai panorámával feltáruló helyen elhelyezett „tabakosok” keresztje, melyet a szerb tímárok céhe 
állíttatott, egyszer� tagozatú posztamensre helyezett rokokó kovácsoltvas munka. A F� teret koronázó „kolera”-
keresztet a szentendrei szerb Keresked� társaság állíttatta 1763-ban hálából, hogy a kolerajárvány a várost 
megkímélte. A barokk volutákkal megtámasztott háromoldalú oszlop testét 4-4 ikon díszíti, a fejezet felett indákkal 
és levelekkel átsz�tt kovácsoltvas szárak emelik magasba a keresztet: a görögkeleti hit és a privilegiális társaság 
erejét hirdetve. 
 

 
 

 
Emlékkereszt: Szentendre, Kalmár-kereszt 
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F.7. ADATTÁRAK 
Lipszky, Fényes, Borovszky, Lelkes, Györffy, Csánki, stb. 
Katolikus canonica visitatio-k, szerb egyházmegyei összeírások. 

 
F.7.1. ADATTÁR BUDAI SZERB ORTODOX PÜSPÖKSÉG ELS� SEMATIZMUSA 
(1896) ADATAI ALAPJÁN 
 

F.7.1.1. A mohácsi protopresbiterátus az 1896. évi sematizmus alapján 
helység templom 

építése 
ház szerb 

ház 
lakos szerb 

lakos 
templ. filiális 

templ. 
kápolna paróchus admin. paróchia iskola / 

tanár 
diák 

Bán 1844 449 108 2584 647 1 - - 1 - 1 1/1 80/47 
Bátaszék 1775 1454 37 8153 222 1 - - - - 1 1/1 24/14 
Bátaszék filia Alsónána 1804  28  169 - 1 - - - - 1/1 15/8 
Bátaszék filia Várdomb              
Bolmán 1777 291 163 1837 1253 1 - - 1 - 1 1/1 141/59 
Borjád ? / 1893 179 56 913 266 1 - - - - 1 1/1 22/12 
Borjád filia Pócsa -  21  127 - - - - - - 1/1 20/4 
Beremend 1755 301 71 1983 354 1 - - 1 - 1 1/1 48/17 
Beremend filia Illocska 1808  50  220 - 1 - - - - 1/1 25/12 
Beremend filia Rácbóly -  -  92 - - - - - - -/- -/- 
Nagybudmér ? / 1885 116 48 571 210 1 - - - - 1 1/1 24/17 
Véménd 1844 345 60 2208 266 1 - 1  (1852) 1 - 1 1/- 24/10 
Dárda 1794 391 121 2723 818 1 - - 1 - 1 1/1 60/33 
Dunaszekcs� 1741 960 129 5385 603 1 - - 1 - 1 1/1 51/17 
Dunaszekcs� filia Bár              
Dunaszekcs� filia Báta                           
Kácsfalu 1794 415 194 2282 1148 1 - - 1 - 1 1/1 115/68 
Kisfaluba ? / 1808 287 108 1534 608 1 - 1 1 - 1 1/1 70/36 
Kisfaluba filia Dályok              
Kisfaluba filia Izsép              
Kisfaluba filia Darázs              
Kisfaluba filia Márok              
Lippó 1804 181 60 1067 540 1 - - 1 - 1 1/1 45/27 
Lippó filia Bezedek              
Liptód ? / 1807 166 35 963 206 1 - - - - 1 1/1 34/15 
Liptód filia Lánycsók 1752  24  157 - 1 - - - - 1/1 21/9 
Magyarbóly 1814 205 41 1375 258 1 - - 1 - 1 1/1 24/14 
Magyarbóly filia Villány 1773  29  190 - 1 - - - - 1/1 20/6 
Majs 1781 359 66 1921 368 1 - - 1 - 1 1/1 40/22 
Majs filia Sátorhely -  -  35 - - - - - - -/- -/- 
Medina 1720,1836 262 61 1421 262 1 - - - 1 1 1/1 20/11 
Medina filia Egyházaskozár 1720  -  5 - 1 - - - - -/- -/- 
Monostor 1771 271 59 1584 325 1 - - 1 - 1 1/1 39/23 
Monostor filia Baranyavár -  3  30 - - - - - - -/- -/- 
Monostor filia Brajtfeld -  -  5 - - - - - - -/- -/- 
Monostor filia Szudaros -  -  15 - - - - - - -/- -/- 
Mohács 1752 2388 92 14403 651 1 - 1  (1847) 1 - 1 1/1 66/47 
Pécsvárad 1730 489 5 3016 55 1 - - - - 1 -/- 4/- 
Pécsvárad filia Erd�smecske ? / 1886  19  95 - 1 - - - - 1/1 11/- 
Szigetvár 1752 779 2 5078 18 1 - - - - 1 -/- -/- 
Szigetvár filia Kaposvár              
Szigetvár filia Borcsa              
Szigetvár filia Sumony              
Szigetvár filia Menyig              
Ráctöttös ? / 1796 266 65 1286 311 1 - - - - 1 1/1 39/13 
Sárok ? / 1892 90 67 469 263 1 - - 1 - 1 1/1 20/12 
Sárok filia Ivándárda ? / 1893  4  28 - 1 - - - - -/- -/- 
Sárok filia Herczeglak -  -  183 - - - - - - -/- -/- 
Siklós 1806 734 20 4956 120 1 - - 1 - 1 1/1 14/8 
Siklós filia Alsószentmárton -  -  158 - - - - - - -/- -/- 
Somberek ? / 1793 392 76 2240 564 1 - - 1 - 1 1/1 47/27 
Somberek filia Görcsönydoboka ? / 1800  22  128 - 1 - - - - 1/1 19/6 
Herczegsz�ll�s ? / 1775 418 113 2691 945 1 - - 1 - 1 1/1 71/31 
Herczegsz�ll�s filia Laskó              
Herczegsz�ll�s filia Kuva   2           
Herczegsz�ll�s filia Suza              
Herczegsz�ll�s filia Veresmart              
              
Összesen   2066  12918 25 8 3 18 1 25 30/29 1253/625 
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F.7.1.2. A budai protopresbiterátus az 1896. évi sematizmus alapján 
helység templom 

építése 
ház szerb 

ház 
lakos szerb 

lakos 
templ. filiális 

templ. 
kápolna paróchus admin. paróchia iskola / 

tanár 
diák 

Balassagyarmat 1785 708 6 7738 48 1 - - - 1 1 -/- -/- 
Balassagyarmat filia Szécsény              
Balassagyarmat filia Losonc              
Balassagyarmat filia Gács              
Balassagyarmat filia Fülek              
Balassagyarmat filia Ipolyszög              
Balassagyarmat filia Palánka              
Balassagyarmat filia Bozog              
Százhalombatta 1750 190 82 1133 403 1 - - 1 - 1 1/1 48/18 
Százhalombatta filia Ercsi              
Százhalombatta filia Bicske              
Buda 1697 12277 31 491938 338 1 - 1 - 1 káp.ás 1 1/1 31/- 
Grábóc 1738 102 5 679 46 1 - - - 1 1 1/1 6/1 
Grábóc filia Szálka ?  24  146 - - 1 - - - 1/- 24/9 
Grábóc filia Hidas 1746  13  85 - 1 - - - - 1/1 12/4 
Adony ? / 1887 576 2 4426 18 1 - - - - 1 -/- 1/- 
Adony filia Perkáta              
Dunaújváros (Pentele) 1786 715 33 3637 148 1 - - - - 1 -/- 23/16 
Dunaföldvár 1787 2155 - 12364 10 1 - - - - 1 -/- -/- 
Dunaföldvár filia Bölcske              
Dunaföldvár filia Madocsa              
Dunaföldvár filia Solt              
Budakalász 1787 310 90 1650 569 1 - - 1 - 1 1/1 60/10 
Kecskemét 1828 7533 48 48493 86 1 - - - - 1 -/- 4/- 
Kecskemét filia Nagyk�rös      1        
Kecskemét filia Cegléd              
Kecskemét filia Szolnok              
Kecskemét filia Félegyháza              
Kecskemét filia Irsa              
Kecskemét filia Tiszaalpár              
Kecskemét filia Pusztaladány              
Komárom 1665 1426 4 13067 22 1 - - - 1 1 -/- -/- 
Komárom filia Gy�r ?  1  22 - 1 - - - - -/- -/- 
Komárom filia Trnava ?  -  - - - 1 - - - -/- -/- 
Komárom filia Szerdahely              
Komárom filia Moson              
Lórév ? / 1895 130 127 619 585 1 - - 1 - 1 1/1 53/30 
Esztergom 1711 1054 1 9349 14 1 - - 1 - 1 -/- -/- 
Esztergom filia Vác 1792  -  - - 1 - - - - -/- -/- 
Pest  
- szerb 
- görög és makedón-vlach 

? 
 
1792 

  
24 
10 

  
570 
395 

 
1 
1 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1 
2 

 
- 
- 

 
1 
2 

 
1/1 
1/1 

 
16/- 
18/5 

Pomáz 1722 664 187 3473 827 1 - - 1 - 1 1/1 62/32 
Rácalmás ? / 1891 609 27 3599 90 1 - - 1 - 1 1/1 11/4 
Szentendre 
- Saborna 
- Opovacska 
- Tyiprovacska 
- Pozsarevacska 
- Preobrazsenszka 
- Blagovestanszka 
- Izbég 

 
1764 
1746 
1791 
1769 
1741 
1754 
1738 

765 156 4260 617 3 4 - 2 - 6 1/1 62/- 

Ráckeve 1489 1188 19 5861 86 1 - - - - 1 1/1 11/- 
Ráckeve filia Dömsöd              
Ráckeve filia Kunszentmiklós              
Ráckeve filia Szabadszállás              
Ráckeve filia Fülöpszállás              
Székesfehérvár 1771 2385 19 27548 137 1 - 1 - - 1 1/1 8/3 
Szigetcsép 1776 171 48 1030 243 1 - - - 1 1 1/1 28/7 
Szigetcsép filia 
Szigetszentmárton 

             

Csobánka 1746 296 70 1627 315 1 - - 1 - 1 1/1 35/13 
              
Összesen   1030  5820 23 7 4 12 5 23 16/15 513/152 
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F.7.2. KUTATÁSI ÖSSZESÍT� 
 

F.7.2.1. A Budai Szerb Ortodox Püspökséghez tartozó templomok, kolostor és 
kápolnák a mai Magyarországon 

Helység neve Megye Egyházi ünnep É A H I + F/k F/b Kat1 Kat2 Kat3 
BAJA  Bács-Kiskun december 19. 1775  + +  + + XII.32 XXXII.62 5562/1 
BAJA temet�kápolna Bács-Kiskun - 1907     + + XII.32 XXXII.62 5562/1 
BATTONYA Békés szeptember 21. 1778 + ++++ + metszetek +  XXII.30 XLI.61 5466/3 
BEREMEND Baranya Úr mennybemenetele 1774-75     + + XI.35 XXX.66 5661/3 
BUDAKALÁSZ Pest július 26.  1752 +  +  +  XIV.19 XXXII.49 4962/3 
BUDAPEST Pest május 6. 1733 + + +  + + XIV.20 XXXII.50 4962/3 

4962/4 
5062/1 
5062/2 

CSOBÁNKA Pest július 26. 1746 +    +  XIII.19 XXXII.49 4962/1. 
DESZK Csongrád augusztus l9. 1859 + ++++ + metszetek + + XIX.30 XXXVII.62 5564/2 
DUNAFÖLDVÁR Tolna - 1774-87 +  +  +  XIII.26 

XIII.27 
XXXII.57 
XXXII.56 

5262/3 

DUNASZEKCS� Baranya május 22. 1760 + ++++  metszetek + + XIII.32 
XIII.33 

XXXI.63 5561/4 

DUNAÚJVÁROS Fejér május 22. 1786 +  +  +  XIII.25 XXXII.55 5262/1 
EGER Heves május 22. 1784-88 + +++ + kapu +  XIX.14 

XIX.15 
XXXVII.46 
XXXVIII.46 

4865/1 

ERD�SMECSKE Baranya november 8. 1911 + ++++ + metszetek + + XII.31 XXX.62 5561/1 
GRÁBÓC kolostor Tolna július 12. 1741 + + +  + + XII.30 XXX.61 5461/4 
GY�R Gy�r-Moson-

Sopron 
december 19. XVIII vég +  + ajtó +  VIII.12 

VIII.13 
XXVI.49 4959/2 

HERCEGSZÁNTÓ Bács-Kiskun szeptember 21. 1900   + axo +  XIII.34 XXXII.64 5662/1 
HÓDMEZ�VÁSÁRHELY Csongrád szeptember 21. 1786 +  + axo + + XIX.28 XXXVIII.60 5462/2 

5465/1 
ILLOCSKA Baranya augusztus 8. 1808 + ++++  metszet + + XI.35 

XII.35 
XXX.66 5661/3 

LIPPÓ Baranya július 7. 1804 + ++++ + metszetek + + XII.34 XXX.65 5661/3 
LÓRÉV Pest május 22. XVIII vég   +  + + XIII.24 XXXII.54 5162/3 
MAGYARBÓLY Baranya október 31. 1813-14 + ++++ + metszetek + + XI.34 XXX.65 

XXX.66 
5661/3 

MAGYARCSANÁD Csongrád május 6. 1875 +    +  XX.30 XXXIX.62 5565/2 
MAJS Baranya - 1781 + ++++ + metszetek + + XII.34 XXX.65 5661/2 
MEDINA Tolna Pünkösd 1856 +    + + XII.29 XXXI.60 5461/2 
MOHÁCS Baranya Pünkösd 1752 +  +  + + XII.33 XXXI.64 5561/4 

5661/2 
MOHÁCS temet�kápolna Baranya - 1853 + ++++ + metszetek + +    
PÉCS kápolna Baranya szeptember 14.      + + X.30 XXIX.63 5560/4 
POMÁZ Pest Úr mennybemenetele XVIII.2f + +++ +  +  XIV.19 XXXII.49 4962/1 
RÁCALMÁS Fejér Úr mennybemenetele 1852   +  +  XIII.25 XXXII.55 5162/3 
RÁCKEVE Pest augusztus 28. 1470 + ++++ + kapu + + XIII.23 XXXII.53 5162/1 
SÁROK Baranya - XIX.eleje + ++++ + metszetek + + XII.34 XXXI.65 5661/4 
SIKLÓS Baranya november 8. 1806 + ++ + metszetek + + XI.34 XXIX.65 5660/4 
SOMBEREK Baranya május 6. 1793 + ++++  metszet + + XII.32 XXXI.63 5561/4 
SZÁZHALOMBATTA Pest szeptember 21. 1750 +  +  + + XIII.22 XXXII.52 5062/3 
SZEGED Csongrád május 22. 1778-81 +  + axo + + XVIII.30 

XVIII.31 
XXXVII.61 
XXXVII.62 

5964/4 
5564/2 

SZÉKESFEHÉRVÁR Fejér július 7. 1771-72 + +++ +  +  XI.22 XXIX.53 
XXX.53 

5161/1 

SZENTENDRE 
   /Blagovestenska 

Pest  
április 7. 

 
1752 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
 

 
+ 

 
 

XIV.19 XXXII.49 4962/1 

   /Pozsarevacska Pest november 21. 1763 + +++ +  +     
   /Preobrazsenska Pest augusztus 19. 1746 + +++ +  +     
   /Saborna Pest augusztus 28. 1764 + ++ + 

 
metszetek 
kapu 

+ +    

SZIGETCSÉP Pest november 24. 1776     + + XIII.22 XXXII.52 5062/3 
SZ�REG Csongrád szeptember 21. 1769 + ++++ + metszetek + + XVIII.31 XXXVII.62 5564/2 
ÚJSZENTIVÁN Csongrád augusztus 28. 1853 + ++++ + metszetek + + XVIII.31 XXXVII.62 5564/2 
VILLÁNY Baranya augusztus 28. 1773 + ++++  kapu + + XI.34 XXX.65 5661/3 
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F.7.2.2. Magyarország területén álló, egykor a Budai Szerb Ortodox Püspökséghez 
tartozó, ma más kezelés alatt lév� egykori szerb ortodox templomok 

 
Helység Megye Állapot É A H I + F/k F/b Kat1 Kat2 Kat3 
ALSÓNÁNA Tolna katolikus 1808     + + XII.30 

XII.31 
XXXI.62 5461/4 

5561/4 
BAJA kistemplom Baranya önkormányzat 1754     + + XII.32 XXXII.62 5562/1 
BALASSAGYARMAT Nógrád önkormányzat 1913     +  XV.15 XXXIII.45 4762/4 
BUDAPEST 
görög – makedo - vlach 

Pest magyar ortodox 1792       XIV.20 XXXII.50 4962/3 
4962/4 
5062/1 
5062/2 

ESZTERGOM Komárom-
Esztergom 

önkormányzat 1767 + ++++ + metszetek   XII.16 
XII.17 

XXXI.48 4861/4 

KECSKEMÉT Bács-Kiskun magyar ortodox 1828       XVI.26 
XVII.26 

XXXV.55 
XXXV.56 

5263/2 

MAGYARCSANÁD els� Csongrád román ortodox 1808     + + XX.30 XXXIX.62 5565/2 
MISKOLC Borsod-

Abaúj-
Zemplén 

- 1785  + +    XX.13 
XXXI.13 

XXXIX.44 4765/2 
4765/4 

NAGYK�RÖS Pest magyar ortodox ?       XVII.24 XXXV.54 5163/4 
SZENTENDRE 
   /Izbég 

Pest  
katolikus 

 
1738 

 
+ 

 
+++ 

  
Aató 

 
+ 

 XIV.19 XXXII.49 4962/1 

   /Opovacska  református 1746 + ++  mesztet +     
   /Tyiprovacska  katolikus 1791-92 + +  metszet +     
VÁC Pest önkormányzat 1792     +  XIV.18 XXXII.48 4862/4 
 



F.7. Adattárak 

 

546 Magyarország szerb ortodox templomépítészete. Függelék 

F.7.2.3. Magyarország területén lebontott egykori szerb ortodox templomok 
 
Helység Megye Lebontva É A H I + F/k F/b Kat1 Kat2 Kat3 
ADONY Fejér II. v.h. XVIII. el.       XIII.24 XXXI.54 5162/3 
BÁTASZÉK Tolna 1958 1775     +  XIII.31 XXXI.62 5561/2 
BORJÁD Baranya 1974 1770 +    +  XI.33 XXX.65 5661/1 
BUDAPEST / BUDA Pest 1949 1751 +  +  + + XIV.20 XXXII.50 4962/3 

4962/4 
5062/1 
5062/2 

EGYHÁZASKOZÁR Baranya 1919 1720       XI.30 XXIX.61 5460/4 
GÖRCSÖNYDOBOKA Baranya 1973 ? / 1800       XII.32 XXXI.63 5561/4 
HIDAS Baranya 1949 1764     +  XI.30 XXX.62 5461/3 
IVÁNDÁRDA Baranya 1970 ?       XII.34 XXX.66 5661/4 
LÁNYCSÓK Baranya 1962 1752     +  XII.33 XXXI.64 5561/4 
LIPTÓD Baranya 1951 ? / 1807     +  XII.32 XXX.64 5561/3 
NAGYBUDMÉR Baranya 2001 XVIII. vé.     +  XI.33 XXX.65 5661/1 
PÉCSVÁRAD Baranya 1925 1730     +  XI.31 XXX.63 5561/1 
SZÁLKA Tolna ? ?       XII.30 XXXI.61 

XXXI.62 
5461/4 

SZIGETVÁR Baranya 1956 1752       VIII.27 
IX.28 

XXVII.64 5559/4 

TÖTTÖS Baranya 1964 ? / 1796     +  XII.34 XXX.65 5661/1 
VÉMÉND Baranya 1964 1844     +  XII.31 XXXI.63 5561/2 
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F.7.2.4. Magyrország területén lév� egykori filiális, szerb ortodox templom nélküli 
helyek a Budai Szerb Ortodox Püspökség területén  

 
Helység Megye Filiális anyatemploma É A H I + F/k F/b Kat1 Kat2 Kat3 
BÁR Baranya Dunaszekcs�        XII.32 

XII.33 
XXXI.63 
XXXI.64 

5561/4 

BÁTA Tolna Dunaszekcs�        XIII.33 XXXI.63 5561/2 
BEZEDEK Baranya Lippó        XII.34 XXX.65 

XXXI.65 
5661/4 

BICSKE Fejér Százhalombatta        XII.19 XXX.50 5061/2 
BÓLY Baranya Beremend        XII.33 XXX.64 5661/1 
BÖLCSKE Tolna Dunaföldvár        XIII.27 XXXII.57 5362/1 
CEGLÉD Pest Kecskemét        XVII.23 XXXV.53 5163/2 
DÖMSÖD Pest Ráckeve        XIV.24 XXXII.54 5162/3 
DRÁVASZENTMÁRTON Baranya Siklós filia           
ERCSI Fejér Százhalombatta        XIII.22 

XIII.23 
XXXII.52 
XXXII.53 
XXXI.52 

5062/3 
5162/3 

FELS�NÁNA Tolna Medina        XII.29 XXX.60 5461/1 
FÉLEGYHÁZA Bács-Kiskun Kecskemét        XVII.27 XXXVI.57 5364/1 
FÜLÖPSZÁLLÁS Bács-Kiskun Ráckeve        XV.26 XXXIII.56 5262/4 
IPOLYSZÖG Nógrád Balassagyarmat        XIV.15 

XV.15 
XXXIII.45 4762/4 

IRSA Bács-Kiskun Kecskemét           
KAPOSVÁR Somogy Szigetvár        VIII.24 

VIII.25 
XXVII.61 5459/4 

KUNSZENTMIKLÓS Bács-Kiskun Ráckeve        XIV.24 
XIV.25 

XXXII.54 
XXXII.55 
XXXIII.54 
XXXIII.55 

5162/4 

MADOCSA Tolna Dunaföldvár        XIII.28 XXXII.58 5362/1 
MENYIG Baranya Szigetvár           
MOSON-MAGYARÓVÁR Gy�r-Sopron Komárom        VI.11 XXV.47 4858/4 
PERKÁTA Fejér Adony        XIII.24 XXXI.54 5161/4 
PÓCSA Baranya Borjád        XI.34 XXX.65 5661/1 
PUSZTALADÁNY Bács-Kiskun Kecskemét           
SÁTORHELY Baranya Majs        XII.33 XXXI.64 5561/4 

5661/2 
SOLT Bács-Kiskun Dunaföldvár        XIV.27 XXXII.57 5262/3 
SUMONY Baranya Szigetvár        IX.18 XXVIII.64 5660/1 
SZABADSZÁLLÁS Bács-Kiskun Ráckeve        XIV.26 

XV.26 
XXXIII.56 5262/2 

5262/4 
SZÉCSÉNY Nógrád Balassagyarmat        XVI.15 XXXIV.45 4763/3 
SZIGETSZENTMÁRTON Pest Szigetcsép        XIII.23 XXXII.53 5162/1 
SZOLNOK Jász-

Nagykun-
Szolnok 

Kecskemét        XVIII.22 
XIX.21 

XXXVII.53 5164/2 

TISZAALPÁR Bács-Kiskun Kecskemét           
TOLNA Tolna Medina        XIII.30 XXXI.60 5461/2 
VÁRDOMB Tolna Bátaszék        XII.30 

XII.31 
XXXI.62 5461/4 

5561/2 
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F.7.2.5. Magyarország területén kívül es� egykori szerb ortodox templomok és filiális 
helyek a Budai Szerb Ortodox Püspökség 1896. évi adatai alapján 

 
Helység Megye Állapot /tp – filia/ É       Kat1 Kat2 Kat3 
BARANYAVÁR Horvátország Monostor filia           
BÁN Horvátország Nagyboldogasszony 1844          
BOLMÁN Horvátország Szt. Péter és Pál 1777          
BORCSA Horvátország Szigetvár filia           
BOZOG Szlovákia Balassagyarmat filia           
BRAJTFELD Horvátország Monostor filia           
DARÁZS Horvátország Kisfaluba filia           
DÁLYOK Horvátország Kisfaluba filia           
DÁRDA Horvátország Szt. Mihály arkangyal 1794          
SUZA Horvátország Herczegsz�ll�s filia           
FÜLEK Szlovákia Balassagyarmat filia           
GÁCS Szlovákia Balassagyarmat filia           
HERCZEGLAK Horvátország Sárok filia           
HERCZEGSZ�LL�S Horvátország Nagyboldogasszony ? / 1775          
IZSÉP Horvátország Kisfaluba filia           
KÁCSFALU Horvátország Szt. Miklós 1794          
KISFALUBA Horvátország Szt. Miklós ? / 1808          
KOMÁROM Szlovákia Boldogasszony 

bevezetése 
1665 + ++++ +    X.15 XXVIII.48 4960/2 

KUVA Horvátország Herczegsz�ll�s filia           
LASKÓ Horvátország Herczegsz�ll�s filia           
LOSONC Szlovákia Balassagyarmat filia           
MÁROK Horvátország Kisfaluba filia           
MONOSTOR Horvátország Szt. Mihály arkangyal 1771          
PALÁNKA Szlovákia Balassagyarmat filia           
DUNASZERDAHELY Szlovákia Komárom filia           
SZUDAROS Horvátország Monostor filia           
TRNAVA Nagyszombat Szlovákia Pünkösd ?          
VERESMART Horvátország Herczegsz�ll�s filia           
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F.7.2.6. Egy 1905-ös felmérés adatai – Magyarország szerb ortodox templomai és 
kolostorai 

 
Vasvári Szvetozár mohácsi helytörténeti kutató közlése nyomán. 
 
BUDAI ESPERESSÉG MOHÁCSI ESPERESSÉG SZEGEDI ESPERESSÉG 

 
1.  ADONY 1.  ALSÓNÁNA 1.  APOSTAG /rotunda/ 
2-3.  BAJA 2.  BÁTASZÉK 2.  BATTONYA 
4.  BALASSAGYARMAT 3.  BEREMEND 3.  BÉKÉS 
5.  BUDAKALÁSZ 4.  BEZEDEK /harangláb/ 4.  BÉKÉSCSABA 
6.  BUDAPEST /BUDA/ 5.  BORJÁD 5.  DESZK 
7.  BUDAPEST /PEST/ 6.  CSERKÚT 6.  GYULA 
8.  CSOBÁNKA 7.  DUNASZEKCS� 7.  HÓDMEZ�VÁSÁRHELY 
9.  DUNAFÖLDVÁR 8.  EGYHÁZASKOZÁR 8.  KARCAG 
10. DUNAÚJVÁROS 9.  ERD�SMECSKE 9-10.  MAGYARCSANÁD 
11. GRÁBÓC 10. GÖRCSÖNYDOBOKA 11. MÉHKERÉK 
12. EGER 11. HERCEGSZÁNTÓ 12. MISKOLC 
13. ESZTERGOM 12. HIDAS 13. SZEGED 
14. GYÖNGYÖS 13. ILLOCSKA 14. SZENTES 
15. GY�R 14. IVÁNDÁRDA 15. SZ�REG 
16. KECSKEMÉT 15. KAPOSSZENTJAKAB 16. ÚJSZENTIVÁN 
17. KOMÁROM 16. LÁNYCSÓK  
18. KÖRÖSSZAKÁLL 17. LIPPÓ  
19. LÓRÉV 18. LIPTÓD  
20. POMÁZ 19. MAGYARBÓLY  
21. RÁCALMÁS 20. MAJS  
22. RÁCKEVE 21. MEDINA  
23. SZÁZHALOMBATTA 22. MOHÁCS  
24. SZÉKESFEHÉRVÁR 23. NAGYBUDMÉR  
25-31. SZENTENDRE 24. PÉCSVÁRAD  
32. SZIGETCSÉP 25. PÓCSA /harangláb/  
33. VÁC 26. SÁROK  
34. VEKERD 27. SIKLÓS  
35. ZSÁKA 28. SOMBEREK  
 29. SZIGETVÁR  
 30. TÖTTÖS  
 31. VÉMÉND  
 32. VILLÁNY  
 
A fentebbi adatokból kit�nik a mai helyzetet vizsgálva (lásd. Függelék.1-5.): 
 
Önkormányzat kezelésébe került: Baja kistemplom 
    Balassagyarmat 
    Esztergom 
    Vác 
 
Katolikus templom lett:  Alsónána 

Szentendre 2 temploma 
 
Református templom lett:  Szentendre 1 temploma 
 
Román ortodox templom lett: Békés 
    Békéscsaba 
    Gyula 
    Körösszakáll 
    Magyarcsanád els� 

Méhkerék 
    Vekerd 
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    Zsáka 
 
Magyar ortodox templom lett: Gyöngyös 
    Karcag 

Kecskemét 
    Miskolc 
    Szentes 
 
 
A továbbiak sorsáról nem tudunk: Apostag 
    Cserkút 
    Kaposszentjakab 
 
 
Tehát ezen felsorolt 83 templom és 3 (további, itt nem feltüntetett) kápolna24 helyzete ma a következ�: 
    44 – ma is szerb ortodox templom illetve kápolna 
      1 – országhatáron kívül lev� templom 
      4 – eladva önkormányzatoknak 
    15 – templom lebontva 
      2 – harangláb lebontva 
      3 – katolikus templom lett 
      1 – református templom lett 
      8 – román ortodox templom lett 
      5 – magyar ortodox templom lett 
      3 – sorosáról nincsenek pontos adataink 
 
 
A felsorolás nem tartalmaz néhány további templomot illetve kápolnát (pl. Szálka), melyek ismereteink szerinti 
felsorolása és bemutatása a Függelék megfelel� részeiben és az el�z� táblázatokban megtalálható. 
 
 

                                                 
24 Baja, Mohács és Pécs kápolnái nem szerepelnek e felsorolásban. 
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F.8. TÁBLÁK 
Magyarország szerb ortodox templomai: a püspökség kezelésében állók, mások által használt 
egykori és lebontott templomok. Alaprajzok helyrajzi és kronológiai rendszerezése. 

 
 
 


