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Lengyel László:

Az elnéptelenedő szerb templomok sorsa Magyarországon
Az oszmán-török hódítás nyomán a XIV. századtól jellemzővé válik a balkán népeinek – köztük is
elsősorban a szerbeknek – az északra húzódása. Az 1389-es rigómezei vereséget követően a
török előrenyomulása már megállíthatatlan volt, a korábbi államok – Bulgária, a szerb Raška,
Zeta, később a görögök – nemzeti önállósága sorra felmorzsolódott. A szerbek eleinte még a
török elől menekültek, később, a hódoltság
másfél évszázadában már gyakran mint
szultáni (vagy éppen azok ellen harcoló,
Habsburg) zsoldosok bukkantak fel.
1. A belvárosi szerb templom Pesten
A török kiűzésével ez a tendencia nem szűnt
meg, hanem tovább folytatódott. Magyarország
oszmán hódoltság alóli felszabadulása (168689) és Ó-Szerbia függetlenné válása (1830-ban
Miloš Obrenovićot hűbéres fejedelemnek
ismerte el a porta) közt eltelt újabb másfél
évszázadban nagy létszámban találtak
menedéket hazánk területén a török által
üldözött szerbek. Ennek a migrációnak a
csúcspontját a III. Arzén1 érsek2 által vezetett
1690-es nagy menekülthullám jelentette. A
kezdeti osztrák sikereken felbuzdulva a
császári oldalon harcoló szerbek a török
megtorlás elől menekültek. A rendelkezésre álló források szerint 70 és 100 ezer fő közé tehetjük
az ekkor érkezett szerbek létszámát.3
Bár nem tartozik írásom témájához, nagyon röviden tanulságos ismertetni a Habsburg császári
udvar (I. Lipót) és a bevándorló szerbek által megkötött egyezség legfőbb pontjait:4
1

Nevét többféleképp is írják. Hadrovics (1991) 40. old. szerint Csernovics Arzén a magyaros alak, míg az eredeti
szerb Arsenije Černojević/Арсеније Чернојевић. Ritkán ennek magyaros fonetikájú formájával (Csernojevics) is
találkozunk.
2
A népszerűsítő irodalomban gyakran olvasható „patriarcha” cím téves. Konstantinápoly török elfoglalását
(1453) követően felszámolták a keresztény egyházak autonómiáját. Az Oszmán Birodalom valamennyi
kereszténye (a katolikusok, később a protestánsok is, mint rum milleti, azaz római nemzet) formailag a
Konstantinápolyi patriarcha (millet basi, a római nemzet elöljárója) alá kerültek (természetesen ez utóbbiak
csak török, államigazgatási szemszögből), bőséges táptalajt adva a köteteket megtöltő követi intrikáknak,
hatalmi harcoknak. Így megszűnt az önálló középkori szerb egyház (ipeki patriarchátus), metropóliaként
beolvadva Konstantinápoly alá. Ugyanakkor mivel Magyarország Konstantinápoly elfoglalásakor még nem állt
török uralom alatt, a krušedoli (krusadói) érsekség (mely aztán III. Arzén idejében Szentendrére költözött) de
facto autokefál lett, annak feje használni kezdte az „ipeki trón exarchája” (Berki 1984) címet, de nem mondva ki
a patriarchai titulust, annak de jure soha nem is neveztek ki egyetlen krušedoli vagy szentendrei érseket sem.
Az érsekség Karlócára költözése (1739) után kezdték el a karlócai érsekek a „patriarcha” címet használni, de ezt
Konstantinápoly hivatalosan csak 1879-ben ismerte el (Berki 1984, 96. old.).
3
Hadrovics (1991), 86. oldal.
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A szerb egyház és vallás szabad lesz, mint korábban. A régi naptár érvényben marad. […]
A szerb közösségnek autonóm, szerb származású és nyelvű érseke lesz. […]
Az érseknek hatalma lesz, hogy püspököket és papokat szenteljen, templomokat
építtessen […] ahogy az a régi szerb királyok idejében meg volt engedve. A területek, ahol
ezek érvényben lesznek:5 Szerbia, Bulgária, Justiniania prima (Ohridi érsekség, kb. a mai
Macedónia), Dalmácia, Bosznia, Illíria, Hercegovina, Crna Gora, Horvátország,
Magyarország, Szerémség (ennek külön nevesítése már azt vetíti előre, hogy a
Habsburgoknak nem állt szándékában azt a későbbiekben Magyarországhoz
visszacsatolni) […], azaz mindazok a területek, ahol a jelenben és a jövőben szerbek
laknak. […]
Az egyházi személyzet szabad lesz minden adótól. […]
Az uralkodó visszaadja az egyháznak a törökök által elfoglalt birtokait.
Az érsek és a püspökök szabadon végezhetik egyházlátogatásaikat.

Ezen kiváltságokért cserébe a szerbek megfogadták, hogy „utolsó csepp vérükig a császárnak
hűséges szolgái lesznek.” Mint a történelem megmutatta, fogadalmuknak eleget is tettek.
A Habsburg uralkodó ezzel a lépéssel sikeresen kijátszotta a szerbeket a magyarok ellen. Ezt
még tetézte, hogy az 1699-es karlócai, majd 1718-as pozsareváci békekötés nyomán, bár a török
uralom megszűnt, a császári vezetés nem csatolta vissza a területet Magyarországhoz, hanem ott
katonai közigazgatást vezetett be. A korábbi spontán szerb beáramlást ezáltal tudatos
telepítések váltották fel, a szerbeken kívül németeket és a birodalom más népeit is földhöz
juttatták, kivéve a magyarokat. Magyarok nem költözhettek a térségbe, sőt azt vámhatár
választotta el az ország többi részétől. Ennek a népmozgásnak, és az azt meglovagoló
Habsburgok tudatos telepítési politikájának „köszönhető”, hogy Magyarország déli részén a
magyarság nemcsak kisebbségbe került, hanem a XIX. századra már sok helyütt statisztikailag is
alig kimutathatóvá sorvadt.
Eközben III. Arzén szerbjei berendezkedtek új hazájukban. Az Alföldön főleg gazdálkodással, a
Duna, Tisza mentén halászattal, görög és cincár kereskedőkkel kiegészülve kereskedelemmel
foglalkoztak. A kiváltságokban említett egyházi adómentességnek köszönhetően a szentendrei6
(később karlócai) érsekség idővel hatalmas vagyonokat halmozott fel. Az egyházi szolgálatokért
(elsősorban a házasság jelentett fontos bevételt) járó összegeket kiegészítették a hívek
felajánlásai. A jól menő kereskedők gazdag magánalapítványokat hoztak létre, az egyszerű
szerzetesek sokszor Oroszországba jártak adományokért. Ezekből a pénzekből a XVII., de főképp
a XVIII. századokban számos gazdagon berendezett, jobbára az akkori divatnak megfelelő
barokk stílusú templomot emeltek.
A XIX. század közepéig virágzó magyarországi szerb közösség lélekszáma a függetlenségét ismét
visszanyerő Szerbia megalakulását követően jelentősen csökkent, az anyaországtól távolabb élő
szerbek visszatelepültek őseik földjére. Az érsekség Karlócára költözésekor is sokan követték az
4

Hadrovics (1991), 87. oldal nyomán.
Mivel a szerződés a Habsburg császárral köttetett, az alábbiakban felsoroltak jelentős része viszont akkor még
a Török Birodalomhoz tartozott, érvényt csak a Habsburg Birodalom területén tudtak neki szerezni. A
törökökhöz tartozó területeken minden maradt a régiben, azaz továbbra is Konstantinápoly főhatósága
érvényesült.
6
1690-1739 között Szentendre érseki székhely volt, ahol akkor Lázár cár, mint a szerbek legtiszteltebb
uralkodójának ereklyéit őrizték.
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egyházfőt. A Délvidéken a Habsburgok által létrehozott szerb vajdaság így még inkább szerb
jellegűvé vált. Ugyanakkor nagyobb egységes tömbben csak itt maradtak szerbek
Magyarországon. Ezen a területen kívül a hazánkban maradó szerbség elszórt szórványt alkotott
és alkot a mai napig főképp Baranyában és a Duna mentén. A trianoni békediktátumot követően
ez a nagy létszámú szerb közösség külföldre (Jugoszlávia) került, mindössze néhány tucat, pár
ezer fős össznépességű szerb közösség maradt a csonkahonban.

2. A Belgrádszékesegyház
oldalbejárata

A XX. század során a létszámukban megfogyatkozott közösségek sok esetben nem tudták
templomaikat megtartani. Alapvetően négyféle sors jutott a lassan elnéptelenedő szerb falvak
templomainak:
1. Megőrzik orthodox jellegüket, de ott nincs istentisztelet (illetve csak alkalmi esetben).
2. Megőrzik szakralitásukat, de nem az orthodoxia kebelén belül, hanem az egyház eladja
más felekezeteknek.
3. Szakralitásukat nem, de fizikai mivoltukat megőrzik, az egyház világi intézményeknek
adja el őket.
4. Lebontásra kerülnek, a templomok fizikailag sem maradnak meg.
Az összeállításban kizárólag a török kiűzése és a trianoni országrablás közt épült szerb
templomokat vizsgáltam (egy kivétellel, a görög alapítású tokajival, aminek speciális jogállása
kellően érdekes ahhoz, hogy említve legyen). Ennek oka egyszer az, hogy a megjelölt
intervallumon kívüli templomok teljesen más vizsgálati módszereket igényelnek: a török előtti
kor orthodox templomaival legfeljebb a régészet tud foglalkozni, Trianon után pedig csak a XX.
század legvégén és a XXI. században épültek templomok (pl. Beloiannisz, 1996) melyek – többek
közt koruknál fogva – még nem érettek a műemlékként való kezelésükre. Másrészt a szerb
templomok vizsgálata azért célszerű, mert történelmük során mindvégig önálló püspökséghez, a
Szentendrén székelő Budai Szerb Orthodox Egyházmegyéhez tartoztak, és mai napig oda
tartoznak, így minden templomuk a Csonka-Magyarország határain belül élő szerb püspök
joghatósága alá van rendelve.
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Ma is orthodox templomok
Sok olyan település van a mai Magyarország területén, ahonnan az elmúlt 100-150 évben
teljesen kipusztult a szerbség. Ahol erre lehetőség volt, a Budai Püspökség megtartotta
ingatlanjait, az alapvető állagmegóváson túl ezeken a helyeken rendszerint évi egy alkalommal, a
templom védőszentje napján van istentisztelet, melyet a környező településekről keresik fel a
hívek. Ilyen, „egyszer használatos” templom az egri, a győri, valamint két szentendrei templom.
Az istentiszteleti alkalmakat más templomokban előre kihirdetik, így biztosítva, hogy a
szélesebb népességhez is eljusson az esemény híre.
3. A szentendrei Blagovescsenije-templom
Ezek közt találunk olyat, mely az egyház
kezelésében lévő múzeumként működik:
az 1752-54 között épült szentendrei
Örömhírvétel (ún. „Blagovescsenije”
templom)7 csekély belépőjegy ellenében
nyitva áll a turisták előtt. A templom
eredeti berendezésén túl néhány
máshonnan ideszállított kegytárgynak is
otthont ad. Szerbek és orthodox hívők
belépőjegy nélkül látogathatják, van
lehetőség gyertyagyújtásra, imádkozásra.
Az 1730-ban elkészült, Szent Miklós
tiszteletére szentelt győri templom
érdekessége, hogy azt használatra a
görög katolikus egyház bérli, de
tulajdonjogilag a Budai Szerb Orthodox
egyházmegye
ingatlanja.
Orthodox
istentisztelet ma már csak a templom
búcsújakor zajlik benne.
Jelenleg (2015) összesen 44 működő szerb templom található Magyarországon (az eredetileg
létező 69 templomnak a 63,8%-a), melyet egy mintegy 15 fős papság lát el, a szentendrei püspök
vezetésével.

Más felekezeteknek eladott templomok
Ahol semmiképp nem volt megoldható az állagmegóvás sem, ugyanakkor a szakrális térre más
felekezetek részéről igény volt, ott az egyházi ingatlanok más felekezetek tulajdonába kerültek.
Ilyeneket elsősorban ott találunk, ahol eredetileg több orthodox templom is állt, de gyülekezet
híján mindegyik fenntartásának nem volt gyakorlati értelme.
Baja eredetileg három szerb templommal is rendelkezett, melyből kettőt eladtak. Az 1754-ben
felszentelt Örömhírvétel templomot a görög katolikusoknak adták át, az 1905-ben elkészült
7
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A bemutatott templomok történeti adatai Dujmov – Szalai-Nagy (2010) kötetéből származnak.
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Szent György temetőkápolnát pedig a városnak, mely azt kiállítóteremként hasznosítja. Csak egy,
az 1775-ben elkészült Szent Miklós ereklyéinek átvitele templom maradt meg a Budai Szerb
Püspökség kezelésében.
Esztergom 1711-ben épült kis temploma ma a
görög katolikus egyház tulajdonát képezi. A kis
tolna megyei Alsónána XVIII. századi templomát
1955-ben adták el a római katolikus egyháznak.
4. A szentendrei református, volt orthodox Szent
Miklós-templom
Érdekes Szentendre esete, amely eredetileg hét
szerb orthodox templomnak adott otthont. Ebből
ma négy áll a szerb egyházmegye tulajdonában:
Az 1777-ben elkészült Szűzanya elhunyta
templom (ún. „Belgrád székesegyház”) ma is
aktívan működik, ez a szerb püspökség
főtemploma. Mellette található a püspöki palota
és a szerb egyházművészeti múzeum. A már
említett Örömhírvétel templom ma szintén
múzeum. Ezeken kívül további két olyan
templom található Szentendrén, amelyekben
nincsenek heti rendszerességgel istentiszteletek, de megmaradtak szerb tulajdonban: a Szent
Mihály arkangyal templom (1759), valamint az Úr Színeváltozása templom (1746). Három
templomot eladtak, ebből kettőt a római katolikusoknak: a Szentháromság templomot (1738),
melyet 1948-ban adtak el, illetve 1938-ban a Szent Péter és Pál templomot (1753). További egy
pedig a reformátusoké lett: a Szent Miklós templom (1746), melyet 1913-ban adtak el. Ez utóbbi
érdekessége, hogy ópávai (Opovo) telepesek építették.
Összességében tehát országosan hat templomot (a templomok 8,7%-át) adtak át: hármat a
római, kettőt a görög katolikusoknak, egyet pedig a reformátusoknak.

Világi tulajdonosnak eladott templomok
Azokon a településeken, ahol egyéb felekezeteknek nem volt szüksége az elhagyott szerb
templomokra, mások (elsősorban az önkormányzatok) tulajdonába kerültek át ezek az
ingatlanok. Általában kiállítóterem, hangversenyterem és más közösségi funkciót kaptak. Ilyenek
pl. a váci, balassagyarmati szerb orthodox templomok.
Vácott 1797-ben szentelték fel a szerb templomot, de a XX. század során elnéptelenedő
egyházközség azt nem tudta megtartani, az egyház eladta a városnak. A fentebb már említett
bajai Szent György kápolna, valamint a nagykanizsai Szent Miklós kápolna (1791) szintén városi
tulajdon.
Balassagyarmaton 1785-ben épült egy templom, de később az már túl nagy volt a híveknek.
Ezért azt a XX. század elején lebontották, majd 1911-ben egy kisebbet építettek helyette

5

Lengyel László · AZ ELNÉPTELENEDŐ SZERB TEMPLOMOK SORSA MAGYARORSZÁGON
(Szűzanya születése templom). Később már ez sem volt fenntartható, így 1970-ben eladták. A
vevő itt is az önkormányzat (akkor még városi tanács) volt. Az épület kiállításoknak ad otthont.
Összesen négy szerb templomnak lett az önkormányzat a tulajdonosa (5,8%), közülük egy
használaton kívül van (Nagykanizsa), három pedig kiállítóterem.
5. A rác templom Vácott
Bár nem szerb, de különleges a görög alapítású tokaji
templom esete, melyet Szent Miklós tiszteletére
szenteltek 1790 körül. A görög egyházközség a hívek
megfogyatkozása miatt az 1940-es években eladta az
önkormányzatnak. Ugyanakkor az egyházközség a XXI.
század elején újjáéledt, így ma már ismét heti
rendszerességgel
tartanak
magyar
nyelvű
istentiszteleteket. Mivel a templom szabályos adásvétellel került az önkormányzathoz (nem pedig
kommunista rekvirálásokkal), így nem igényelhető
vissza, viszont az egyház és az önkormányzat közti
megállapodás szerint használható (nyilván ez
feltételezi az egyházi és világi hatóságok közti jó
szándékú együttműködést).

Lebontott templomok
Bár az egyház soha nem támogatta templomainak megsemmisítését, szép számmal találunk erre
is példákat, elsősorban a kommunista rezsim idejéből. Így pl. a budai (tabáni) szerb templom
(melyet személyesen III. Arzén érsek szentelt fel Szaloniki Szent Demeter tiszteletére, és a
Karlócai Érsekség legszebb templomaként tartották számon) a II. világháború során súlyos
sérüléseket szenvedett, mire 1949-ben a Rákosi-rezsim jobbnak látta a felújítás helyett azt
lebontani. Tette ezt az egyház tiltakozása ellenére. Helyét egy szerb és magyar nyelvű felirattal
ellátott kőkereszt jelzi. A kereszt helyén már a török időkben szerb temető volt, ennek néhány
sírköve a szentendrei múzeumban tekinthető meg. A tabáni templom berendezése ma a
szentendrei Szerb Egyházmegyei Múzeum kiállítási anyagát gyarapítja. 1955-ben ugyanakkor
lebontották a budai szerb püspöki palota épületét.8
A más felekezetekhez került templomokból azok a kegytárgyak, melyekre az új tulajdonos nem
tartott igényt, szintén a szentendrei, miskolci és kecskeméti egyházi gyűjteményekbe kerültek.
Összesen 15 templomot bontottak le (21,7%).9 Érdemes megvizsgálni a lebontások idejét: A II.
világháború végéig lebontottak kettőt (a lebontott templomok 13%-a), a ’40-es években hármat
(20% - ezek mindegyike 1948 után került sorra), az ’50-es években kettőt (13%), a ’60-as
években négyet (27%), míg a ’70-es években hármat (20%). Egyetlen templomot (7%) 2000-ben
bontottak le, de az még a ’70-es években az illetékes önkormányzat kezelésébe került,
elhanyagoltság miatt pedig tetőszerkezete a ’90-es évek közepére beomlott. Azt lehet mondani,
hogy templomrombolásra szinte kizárólag az ateista rezsim idején került sor, annak is a
8
9
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keményebb (rákosista és kora kádári) időszakában. (A XX. század száz éve során lebontott szerb
templomok 60%-át az 1948 és 1970 közötti huszonkét évben semmisítették meg).
6. A lebontott tabáni szerb templom
Összességében
tehát
számos
megoldást
találunk
egy-egy
kihalófélben
lévő
gyülekezet
templomának
hasznosítására.
Lehetőség
van
állagmegóvás
biztosítása mellett a templomot
„majdnem” magára hagyni, de
azért évi egy-két alkalommal
használni
(akár
máshonnan
odautazó hívek részére), karban
tartani és megóvni a végső pusztulástól. Ha már annyi hívő sincs, hogy ez kivitelezhető legyen,
de az egyház nem szeretne ingatlanjától megválni, akkor be lehet azt rendezni egyházi
múzeumnak. Logikus megoldás, amikor valamilyen más felekezet kapja meg a templomot, így a
megszentelt épületben más formában ugyan, de továbbra is Istent dicsőítik. Ebben az esetben
láttunk példát arra is, hogy részlegesen az eredeti felekezet is használja a templomot. Lehetőség
van arra, hogy az önkormányzat vásárolja meg kulturális, közösségi célokra. Ha a hívő közösség
később újraéled, arra is van példa, hogy megfelelő egyház-önkormányzat kapcsolat esetén az
egyház azt ismét használhassa. Ezzel szemben a templomok lebontása a kommunista-szocialista
rezsim vallásellenes tevékenységének volt szerves gyakorlata, ami ma már megengedhetetlen.
2015. június 8.
Lengyel László
Magyar Patrióták Közössége
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