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ПРАВОСЛАВИИ У ВАШАРХЕЛоУ И И.ИХОВА ЦРКВА

На OBoj эалишиьено] велико^ HCTopHjcKoj фресци орпског лостодакьа у yrapcKoj, особито у Будимою*) епархией, уочава се пуно
недовольно jaoHMx делова, Haj4euihe прекривених тамним oiojeM
патине, али и оа оштеЬешима Koja je време нанело. У реконструк
цией првобитног изгледа те фреске важни су сви, па и они не]асни
фрагменти н>ене разуЬене компоэищце. На ш>] се откриваду историдски ликови и збиван>а, економска креташа, културне прили
ке и уметнички белези орпског народа, ко]и je сводим пресел>етьем
у угарске пределе ту кампоэивдцу историйки уобличио. У исто
време, пажнзМ иопитивача аве се више намеНе присуство оне
балканске ливилизациде, пресаЬене на север, Kojy су испрва
послешиле живе и многоструке споне пресел>еника са сводим заBM4ajeM на jyry. И баш Taj левантски cnoj се новим истраживан>има открива. Ту се поред Срба све jacHnje уочава^у и Грко-Цишгари, чиуи je удео у етваран>у орпоке чаршиде давно уочен, али je
ман>е знано да су они имали и зтазтан удео у привредшч обнови
северноугароких вароши у XVIII веку, уиазаЬених за дуге турске
владавине.
Садапиьа топопрафска истраживан>а доносе нове чин>евдще
и, заправо, постелено ynornyH>aBajy лразнине и откриваду непознате делове целине, Koja се све jacraije yiKaeyje и уобличава. Разумл>иво, поставл>еии задатак зацело води реконструкцией оне замишл>ене фреске, чиме he се, испод столетне патине, jacraije указати 1ьене негданпье контуре, светлости и сене, а то he омогуЬити
да се протумачи н>ена добрим делом joni запретена иконограф^а.
Томе управо тежи и овад сажети опис православних у Вашархел>у
и н>ихове цркве — мали али неопходан детал. за сагледаван>е целовите компоэинэде. МеЬутим, Taj овде описани детал> не охраб
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pyje толико прона^еним колико yKa3yje яа joui увек велика про
странства и културне сло^еве неоткривеног.
Пажн>у орпских историчара одавно су привлачила иа територщи Ма^арске она места, особито вароши, у гадима je у XVIII столеку 6yjao привредни и културни живот српских и грчко-цинцарских досел>еника, и где су у оно доба сагра^ене православяе цркве,
сада на}уверллши]и и готово уедини сведоци шиховог постодан>а.
Ипак, треба реЬи да поред оних познатих средишта, Будима, Пеште, CeHTaHflpeje, Стоног Београда, Коморана, Српског Ковина, Jeгре и других вароши, има и таквих Koja су остала постранце од
истраживачких путева и проучававъа. Тако je у opnoxoj историо
графии неправедно эаборавл>ена варош Вашархел. у Kojoj гото
во и нема православног живл>а, а на 4nje некадашн.е присуство и
сада опоминье лепа познобарокна црква поовеКена Рсфегьу Бого
родице. А та црква je право откриЬе. ОткриЬе вредно пажкье je и
због тога што je вашархел>ска црква мала ризница истор^скоуметничких дела Koja сре&но ynonnyibyjy баштину православие
културе у MaïjapcKoj. У исто време, nocrojaae ове цркве ]едва да
je игде ооменуто, а н>ена архитектура, иконостас, га^единачне
иконе, матичне кгаиге и остале истори]еке занаменитости тек су
овим проучаванэем обелодан>ене.
*
Вашархел> се налази северно а недалеко од Сегедина и истоpnjcKor Поморжща, где je насел>аван>е српског живл>а имало дугу
традиции у; joui од XV века орпски деопоти и ратници из куЬе JaKшиЬа имали су и у тим областима велике поюеде. У том Kpajy где
се дотичу старе угарске жyпaниje, Чонградака, Чанадска, Арадска и Торонталска, било je много орпских насельа раштрканих на
великим проотранствима разнице, по пустарама и феудалним поседима. Ме^утим, насел.аванса Срба наставлена су и после пада
Баната под Турке (1552).
Док су срлска насел>а на Моришу и jjracHO у Банату добро
позната, она северно од ове реке ман>е су энана орпским исграживачима. У исто време, мафараки историчари су офавили rpaiyy од
изузетне важности. Тако су у старшим ма^арским документима
(viszgálati jegyzökönyv) из 1549. године помгаьу у поj единим сели
ма овог Kpaja Срби, али су их пописивачи упиоивали са Beh помгфареним презименима: Факете (Црни), Ковач, Фодор, Hal) (Ве
лики).1 Ипак, треба подсети™ да су баш ма^арски аутори утврдили на основу извора да су у 4aHa#cKoj жyпaниjи године 1552.

* Вашархел. = Hodmezovásárhely. Трповиште (место вашара) на обали
jesepa Ход. Гесшрафаки положа] приказан je на цртежу бр. 1.
1 S. Szeremlemei, Hod-mezo-vásár-hely törtenete, HódmezUvásár-hely
mi, 83.
http://www.balcanica.rs

http://www.balcanica.rs

364
била 23 чисто српска села, а 1558, чак и 47; то су, ме^утим, била
мала насел>а са десет до тридесетак wyha. За прилике у XVII
веку подаци су слични. Тако je у Чоиградскод жупаюци — коjog припада и Вашархел. — било много села са српоким живл>ем, а на]више око Сегедина, Ъуле, али и у близиыи
Вашархел>а.2 Негси су Срби доспели у те Kpajese као -при
вези, наэивани у документима transfuqas wulgo pribek, а неке
je населио чанадски aлajбeг, после 1640. Ипак, о Србима у самом
Вашархел>у у XVII веку мало je података, у сваком ojrynajy, №>их
mije било много, а они KOjH су долаэили из околних села били су,
по свему судеЬи, брзо асимиловани.

McTopnjaT српске и уогапте православие насеобине у Ваштархел>у поуздано je поткрепляет обилием докумената и предмета н>ихове сакралне културе тек од XVIII века. Од тада су нови доселеници имали залажено учешКе у развитку вароши. Baжниje ве-

Fig. 2 — Иэглед Вашархел>а на бакрорезу 1804. године. (Српека црква прва
■с лева).
сти о животу православних у овом месту потичу дакле из тога пе
риода, а при томе треба реКи да су ову вероку задедницу сачин>авали Срби, Грко-Цинцари и Румуни.
Вашархелз ниде припадао Помориш^ BojHoj граници Koja
се протезала нешто jyжнlиje уз Мориша, преко територи]е Чанадоке и Арадске жупанще, у KojnMa je било много српског живл>а,
граничара, сеооког и варошког стаиовништва. Црве вести о малом
1 S. Seremlemei, нав. дело, 84.
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6pojy православних у Вашархел»у потичу из I и II државног пореаког пописа домаКинстава, обавл>ених 1715. и 1720. године. У тим
ггописима Вашархел> je убележен као Oppidum, а Сетедин као
Civitas. У табеларном наказу Сегедина било je 1720. четрдесет
старешина домова са орпским презименима (без граничара), а у
Вашархел>у само седам домаЬина православие вере, са презиме
нима: Кристо, Го]дар, Керич (две породице), Видак, Hal) (Велики)
и Зака.3 У то доба варошица je припадала властелинству; до 1710.
грофу Миклошу Берчешиду, а од те године грофу Шандору Каpofljijy.4 Нетто касниде, повеКао ce 6poj православних. Срби су
се досел.авали у Вашархел> у току друге оеобе, 1739, а и касюце,
када je било честих cBojeeofl>HHx досел>аван>а под единих породица. Mei>y нлма су биле HajnosHaTJije: АнтоновиЬ, БожовиК, Ъорг^евиК, ЛалушевиЬ, Crejuth, МишиИ, Illarnh и друге. Истовремено, из Македонке и Бпира стизали су у Вашархел> Грко-Циннари,
претежно трговци, чида су презимена тако!>е позната: Лота, Mojоич, Пегада, Тодор, Зигори. Мег>у православнима у Вашерхел>у

Fig. 3 — Изглед Вашархел>а на бакрорезу 1830. године (Српока црква прва
с десна).
било je и Влаха-Румуна, махом паотира, са презименима: Драгомир, Чокан, Комлошан, Пакузар, ко]и. су се спуштали у Поморишje са ердел»ских платина* Тако je у flpyroj половини XVIII века
у Вашархел>у постепено образована веКа колонка православних.

' И. Jaiuinth, Из пописа становништва Угарске почетном XVIII века.
Нови Сад 1966, 12, 14—15, 37, 41. 195.
4 Rêvai Nagy Lexikona, X kötet, Budapest, 1914, 165.
4 S. Seremlemei, пае. дело, 95.
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Fig. 4 — Изглед српске цркве на бакрореау 1830.
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Захвал^уЬи старид'им тенстовима ма^арских хроничара и
садашшим топографоким проучаванзима, уобличава се историдска
слика о друштвеним приликама у oooj вароши, особито о православнима. Та je слика доста уасних обриса и, како се уочава, жмвопионог колорита. У Вашерхел>у су тада живели Маг^ари, као
HajopojHuja нацида, а оюим ших Немци, J евреем, Словаци, Грко-Цинцари, Срби, Румуни и-Словаци. У вароши, на тацаци, где je
било на}живл>е, разликовали су се по шаролико] одеЬи, а особиго
по свом говору у дуЬанима, где су се мешали разни ]езици и узречице трговачког жаргона. Ту, у центру, смешивали су се редови
приземних Kiyha с високим кровавима, али и с дуЬанима и занатским радн>ама, са еспапом иэнетим на улицу и пид'ацу. На]живл>е
je било о вашарима, по Kojmia je ова варош била чувена, те по н>има «оси и име, а познато je да je привилегиду за одржаваЕье вашара
добила 1722. године. У дане вашара слизали су у Вашархел. трговци и народ из неколико жyпaниja и околних вароши; Hajöpojниди су били из Сегедина, Арада, Темишвара, Кечкемета, Бекешчабе и Великог Варадина, али било je и оних из удал>ених места,
из Ердел>а, са Фелвидека и Делвидека. Ооим вишенационалне
гра!)анске класе, кода je давала друштвени и културни изглед ва
роши, ту je било и беокугшика и слугу, махом влашке сиротюье.
Вашархел^ je имао, попут других угарских градова, и свог власте
лина, коди je живео на свом поседу недалеко од вароши, у Kojy би
долазио на свом екипажу, неделом, у црюву.
Са староседеоцима Маг>арима, ко]и оу били калвигаи и католици, као и са дасел>еним Левредима, православии су се уклучили
у обнову приареде, у чему су имали пуно успеха, особито у трговачким пословима, у тащима су исполнили оиу гласовиту левантску способност и довитллшост. Ледним смером трговина je ишла
преко оближшьег Сегедина, уз помоЬ дедноверыих ортака, коди су
живели у „Паланки", cpncKoj четврти вароши, где су имали cBoje
дуКане и CBojy велелепну цркву.8 Православии из Варашхел>а осланэали се у rryiroj мери баш на српюку чарши^у у Сегедину и на
српокоправославну Епархиду у Араду.
ДуКанека трговина у Вашархел>у цветала je надвише захваЛJyjyhи Грко-Цинцарима, а тек каониде су се у трговачке послове
уюьучивали и Срби. Неии угледшци Грко-Цинцари icy се веН у
flpyroj генерацией од доласка посрблыивали, као што се то десило
с породицом Модсич. Први порески задужени дуКан „болту" отворио je извеоии „Лован Грк", коди je продавао со, гвоэдени алат
и другу робу. Мегдутим, власти су будно мотриле на дуНанску трговину у граду, приморавадугш ггрговце да држе ситное шпецеpajcKe артикле, а спречава]уЬи да тргуд'у пшеницам, вином, марвом, на «oje je опахида имао неку врсту монопола. Met>y трговци• С. ЪурЬевиЬ, Срби у Сегедину, Споменик САНУ CVIII шь. 10, Беолрад I960.
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Fig. 5 — Садашши изглед српске цркве у Вашархелу.
(Цртеж др В. МатиНа).
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ма су се истощали „Теодор Грк", иначе Теодорос Пегада, и ,,Кристо Грк" — Константинович, обо^ица пореклом из Македошце. Уз
№их се xpajeM XVIII и почетном XIX века помшъу трговци и велетрговци с презименима Мо]сич, Орос, Георгизевик — Ъор^евий,
ПоповиЬ, МишиЬ, Агора, Миха]ловиЬ, ДрашковиЬ. У jeдном изBeiirrajy из 1808. године ctojm да je у вароши било девегг грчких
трговина, пет ма^арских и jeflHa jeopejcRa.7
Код одреднице „трговци — Грци" (görög kereskedök) потреб
но je застати; н>у не треба увек узимати као етнички nojaM, jep je
„Грк" место синоним за трговца. Позиато je да оу чак и многи
Срби cBoje оународнике трговце навивали „грци", што je ушло и у
ма^арску админиетрацоду. Овим тумаченьем се, разумл*иво, не
умашу]е ни 6poj ни знача] грчко-цинцарских трговаца у noj еди
ним утарским варошима. Напротив, овде треба истаНи да je у Вашархел»у уде© Грко-Цинцара у привредном успону вароши био
без сумае ш]веЬи. Но ипак je потребно реЬи да je ме^у трговцима „грцима" било и Срба, односно да их je понекад тешко разлучити, тим пре jep су се Грко-Цинцари посрблзивали joui у XVIII
веку.
Према 6apoKHoj гравири из 1804, и нешто nooioijoj, класиUMCTM4Koj , из 1830, Вашархел> je имао нешто издужену урбанистичку потку, са четири вертикале: католичкам, лутеранском, пра
вославном и калвинаком црквом.8 Те четири цркве — приказане
на гравирама готово у исто] осовини — оме^ивале су оредишни
трговачки део града — чархшцу са главним ггргом, rorjanoM. Власиик неколико трговачких зграда у вароши био je cnaxMja, Kojw je
л акалe издавао велетрговцима у кири)у, а ме!)у шима и Павлу
Константиновичу, „Хрието-Грку", И око православне цркве били
су дуКани, а забележено je да je два држао нajyглeдниjи и свакако HajôorarofjM трговац, Данило Mojenra, председник Српске пра
вославне црквене огаптине.
Срединам XVIII века било je noxyuiaja да се у граду полот
не православна црнва. Уз ометоье католичког клира, стигло je и
упозарен>е Двороког намеоништва упуЬено жупаии^ским властима да православним шизматицима HJije дозвошено да граде цркву
без дозволе, Kojy могу тражити тек онда када у граду буде више
од сто православних домова. Како нису иопушавали прописане ус- •
лове, а наj веровании] е нису могли ни обезбедити потребна сред
ства за подизанзе sehe цркве, правоелавни су и дал>е задовол>авали своде верске потребе у 1рчко-цит|ароко] цркви у оближн>ем
Сентешу. Касни^е, у iceflMoj и ocMoj децени^и тога века, у Вашархелэ je повремено долазио орпоки православии овештеник из Арада и обавл»ао богослужение у приватно] куЬи, прилаго^ено] само у
' S. Seremlemei, нав. дело, 401—409.
8 На гравири: овде релродуковансо под öpojeM 2 приказан je изглед
Вашархела на jeflHOM цеховоком писму из године 1804; на гравири под 6р.
3 налаэи се ведута вароши из 1830. године.
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уяутраипьости потребама капеле, коja je била ттосвеКена Foijeiby
Богородице.*
Пре подизаяьа православне цркве почео je jepej Гаврило Мар
кович из Арада да води матичне кгаиге вашархетьске црквене општине, према ^еднообразно ycrpojeroiM «аьигама Карловачке митрополизе, о чему оведочи добро очувани Щютокоит» кфирдмшгь t.
х^лмл Рождества преет ыя Бцы въ Едимрш* суцмгш афта й> 1779 до л-кта1801.
Из more године je и Протокола Уашраюфихъ, док Написание вънчаедшхъ
лочшье 1782. године.10 Нетто раните je образована православна
црквена отшггина, Koja je, ооред осталог, водила бригу и о сакупл»ан>у прилога за лрадкьу цркве, преузима]уЬи административне
послове око обезбег^ен>а неопходне доэволе, архитектонских пла-

•

S
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Fig. 6 — Основа орпоке цркве у Вашархел>у (Цртеж Ъ. МитровиЬа).
нова и предрачуна. Тада je и у вароши морало бити преко сто
православних домова, односно око 500—600 жител>а.
Молба KojoM православии етановници траже доэволу да на
сопственом зелиъишту подишну CBojy богомолуу предата je 1. октобра 1782. године жуиани]1око] администрации, wöja je проследила
HcTpaaHHoj комисяци на разматраоье, а ова je молбу с препоруком
послала Намеснмштву. За ньено поволено решение заложио се гроф
Самуел Телеки, великоварадииски окружии гувернер, иначе ре
формат, наклонген цравославиима. Доэвола за градгау добидема je
23. августа 1783. године. Црквена лафа je, по свему судейи, подигнута 1785—86, док je звоник призидан 1792, па се оматра да je те
године црква завршена.
• S. Saremlemei, нав. дело, 687—689.
м Ове протоколе гире гледао сам у току ыаучнаистраживачюог рада у
Вашархелыу, октобра месеца 1981.
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Утемеллявачи цркве били су четрнаесторица богатих трговаца, претежно грчко-цинцароког порекла, до Македонке и Епира.
Ме1>у н»има се виоином прилога истакао Данило Mojcw4, са супру
гом, Kojw je као лредседник црювене општине водио послове око
градн>е цркве. Остао je лодатак и о томе да je за подизашье цркве
сакутьено 2.000 форинти.11
Новоподигнута црква у Вашархел>у потпала je под jypncдикщцу српске Арадоке enapxnje (у саотаву Карловачке митрополиде), Koja je и равдце обезбе^ивала богослуженье у привремено]
православно] капели.12 Арадски епископ Пахомиде Кнежевий
(1769—1783), KojM je имао немалих заслуга за административно
уре1>ен>е csoje enapxnje, бринуо се и о православнима у Вашархел>у; за н>егово време уведене су црквеие матице ро^ених и венчаних, а сакупл>ани су и лрилози за прадеду яове цркве. За краЬег
епиоковаяьа Арадоком enapxwjoM ученог владике Петра ПетровиНа
(1784—1786) подитнута je цркаена ла^а, а по ceoj прилици тада je
црква и освеНена. Неколико година каюшце, 1792, за време
епископа Павла АвакумовиЬа (1786—1815), подигнут je високи баронни звоник. Сва тротила арадских владика води
ла су тешку борбу са духовном аграотцом и уником, Koja
je раните у Банату, особито ме!)у Румунима, имала доста успеха. У том смислу они су наставили национално-верску по
литику свог славног претходника, арадоког епископа Сияеотце
ЖивановиНа (1751—1768), ко]и je у csojoj епархиуи водио енергичну борбу против униде, Koja je иопрва, особито код Румуна,
имала успеха. Као apxnjepej снажног националнонверског ocehaн>а, он je дриредио рукопис Срблака и дао да се штампа у влашко}
штамлари}и у Римнику 1761. године, под насловом Правила лолебHaja cejarux српских светителв].13 Поменути арадски епископи
чида ce apxnjepejcKa лажн>а и брига осеЬала и у Вашархел>у, неговали су Méfyy православнима дух «ационалне толеранциде и разумеван.а. Они су набавл>али црквене юьиге и на грчком и румунском, а Синесиде ЖивановиЬ je издавао и бакрорезе с натлисима на румунаком, мегуу KojiHMa je позната и «ьегова свештеничка
сш^елща. Овде, ме^утим, окреЬемо пажаъу на бакрорез Свети Ни
кола, из 1772. године, с натпиоима на грчком и румунаком jesMKy.14
У поjединим варошним лравославним црквама у Угарско], у
KojiHMa je било и Грко-Цинцара , одржавана су богослужен>а на грч-

11 S. Semelemei, пав. дело, 689—91.
» Енциклопедоца СХС, том I (Арадока enapxnja), 70—71.
п И. Руварац, Прилошци агиолошки, Орпски Сион VIII, Ср. Карловци 1898, 526—527; Г. Михаиловий, Српска библиографща XVIII века, Београд 1964, 55—57.
14 Д. Давидов, Српска графика XVIII века, Нови Сад 1978, 375, сл.
265.
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ком, или оу бар читана jeßa«l)ejba на том jeamcy. Да je так© било и
у Вашархел>у, noTBptyyjy и богослужбене кн>иге, Koje се и сада чу
вашу у певницама. Поред оних на цркшенословенском (славеносрпском), претежно у Моокви и Кидеву штамланих, набавл>ене оу
и шьиге на грчком jeoMKy, a Meiyy ньима пажн>у привлачм комплет
од дванаест минеja штамланих у венеци] анскод штампариди Димиxpjqa Теодосида, измену 1775. и 1779. године. У вашархел>скод цркви и сада се чувашу ове и друге грчхе шьиге, мада су свештеници
били искл>учиво Срби. Сачуван je опиоак пароха с крада XVIII и
из лрве половине XIX века: Гаврило МарковиК, парох у капели
(1779—85), japcMOHax Дамдан (1785—86), Гаврил МарновиЬ (1786—
—1804), Симеон ПоповиК (1804), Атанаетце ПоповиЬ (1804—17), Михадло МарковиЬ (1817—18), Василисе ЦрквенковиЬ (1818—22), Петар Давидовип (1822—44), Светозар Давидович (1844—57). 15 После
овог свештекика долази до важних административних промена,
коje се тичу jуриэдикционе припадности вашархелоске цркве. На
йме, године 1864, царском резощуцед'ом одобрено je иступан>е Румуна из Карловачке митрополид'е, па je образована румунюка Арадска епархида, а српска Арадска enapxHja сведена je на протопрезвитеридат, у саотаву орпске Темишварске enapxnje. У томе протопрезвитеридату било je тада 26 парохода, у KojiMMa су Срби чини
ли веЬину, али ту нид'е припадала црква у Вашархел»у, Koja je те
године потлала под румунску Арадюку епархиду. Тада су и свеште
ници махом били Румуни, богослужение се обавл>ало на румунском, а на том jeanKy су Boïyemi и протоколи. После првог светаког рата, на териггориди BepcajcKe Мафарске, православна црква
у Вашархел.у припала je Будимокод правослаюнод enapxnjn, под
чидом ce jypHOflMKUHjoM и сада налази.

Вашархел>ска црква je складна jeyZÇHOôpowHa граг^евина са
эвоником у стилу позног барока. Стилсне особености нajyвepл>ивиje се истичу на западно] страни — на звоничкод фасади. Констру
ктивна веза црквене лаг>е и звоника остварена je сферном фор
мой. Тако je западна фасада лучно лресвог>ена преко бочних стра
на звоника, што се уочава и на оба дела западног калкана цркве
не Jiafye. Уз ивице звоника изведени оу пиластри, Kojn иду до поткровног венца. Измену н>их, у централном простору тела звоника,
налази се западни портал, док je иэнад н>ега плитка, готово деко
ративна ниша у облику издужене картуше уоквирене малтерском
профилацидом. У OBoj кнртуши некада je била насликана зидна
комгюзицида Ро^еше Богородице — Мала Гооггодина, црквена сла
ва, чиди се остаыи join назиру. Cteaj део западне фасаде завршен je
испустима у виду равних капитела на неодима почива троугаони
" Слисак орпоких свеште(ника у Вашархел>у доноси S. Seremlemei
пав. дело, 601), a Taj слисак се подудара са изводам из матичних юьита.
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тимпанен. Изнад тимпанона, на другом страту звоника, у ниюини
поткровног венца црквене лгфе, налази се мали травоугаони прозор. ТреЬи, слободни югграт звоника, на acojeM су звона, има четири
велика лучно завршена прозора, док су изнад них, на профилисаном венцу, четири полукружне аркаде. На врху je декоративна

Fig. 7 — Схема иконостаса. (Цртеж др В. Mendia).
лимана капа звоника с ]абуком и кротам. На гравири — ведути
Вашархел>а — из 1804. године приказан je првобитни изглед горНзег дела звоника, Kojn показуде барокне облике и карактеристичну, отворену горн>у зону на стубиЬима испод крста. (Цртеж 4.)
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Та капа звоиика je, вероватно, била оштеНена у друто] половини
XIX века, па je 1883. замен>ена новом, садахшьом, коja има малу
лантерну при врху — чиме се знатно отступило од првобигног
изгледа. Бонне фасаде цркве знатно су скромнице решене; на н>има се налазе четири лучно засво^ена прозора и портал на jyжнoj
страни, док je на неточно} страни полукружна апсида с }едним
прозором у оредини.
Уз зидове цркве узидано je неколико мраморних надгробних
плоча, Mei>y Kojraia се истину опоменици породице Mojcnn, ктито
ра вашархелэоке цркве.
Иконостас — дуборезбарени и примен^еноуметнични рад
бидерма] ерског украса, извео je непознати MajCTop 1825. године.
То je дело скромнице декораци^е, али, без сушье, jacHe замисли,
особито у стилском погледу. По изгледу овог иконостаса стиче се
утисак да je време раскошних oapaKHopoKajroix олтарских прегра
да тада seh било прошло. Неоклаюицизам и öwÄepMajep смшьили су
дуборезбарене украсе, заправо, упростили разумеете облике у ко
пима су се, само Kojy годину paroije, на иконостасима смешивале и
преллитале оне гиздаве стилизацеде гирлаяди, Krcacja, iieeha, тра
ка, Boha и разног лишКа. У исто време се ш^авило и више Majcroра, вештих столара, Kojn су почели да раде иконостасе Hajneinhe
за оне црквене општине Koje нису могле платити дуборесце. У
том духу je изранен и иконостас цркве у Вашархелуу, дело доброг
занатлэде, али не и примен>еног уметника дубл>ег надахнуЬа. Он
je, нема сумн>е, имао добар, стилски jacaH, цртеж — предложак,
Kojw je сасвим уредно, чак беспрекорно извео у дрвету и марморирао.
Олтарока преграда има два оснонна хоризонтална nojaca, а
изнад вье архитрав са иконама у линети. У првом, дотьам nojacy,
архитектоника иконостаса почива на шест стубова са композитним капителима, измену юодих су цароке двери, престоне иконе и
бочне двери. У другом nojacy налазе се четири слична стуба; два
су у юредини и флэнкира}у централну икону св. Тродюце, дох се
лево и десно од н>е налазе два фриза апостолских икона са стубовима са стране. На ropaoj архитравное греди причюршЬене су ико
не линете. Цео архитектонски скелет иконостаса мармориран je
црвено, стубови HMnrapajy светлосив камен, док je дуборезбари}а
ова позлаКена.
Сликани део иконостаса буди веНу пажн>у. Ово там rape jep
нидедна икона Hwje публикована. Beh се, с лрвим утиоком уочава
да иконе ииоу сликане у исто време, односно да je у литашу цели
на настала у три приближно блиока раздобл>а, дело Tpojime до
сада неутвр^ених аутора. Hajnpe су насликане престоне иконе
Христа и Богородице; надвероватгоце, то су биле иконе имлровизованог иконостаса тек сагра^ене цркве. У питан>у су чеони седеИи
ликови с минидатурним ликовима j евангелиста у poKajHMM медаллнима. По иконографском решензу, због седейег положа}а Хри
ста и Богородице, оне nofloehajy на crapnja зографска решен>а.
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Ме^утим, у стилском погледу, гцревасходно по сликароком пос
тупку, у ко]ем се уочава (мзда су иконе под слодем патине) да je
моделацрца вешто спроведена, ове иконе сликане ушаном бо]ом на
даюци npwnaflajy школованом сликарству с Kpaja XVIII или по
чета XIX века.
Непозната и манье даровит Majcrop насликао je цареке двери
(Благовести), дужне двери (ов. арх. Стефан), северне двери (св.
арх. Миха}ло) и иконе у линети (крст Христовог pacnéha, Богоро
дица, ов. JoBaH Богослов и четири jевангелиста). Osaj део иконо
стаса сликан je у оно време када je заиршен столарско-дуборезбароки рад на иконостасу, године 1826.

TT И tájMün&An** Б о ко

Fig. 8 — Сигнатура сликара Миха,]ла БокоровиКа на и кони Крунисаи>е Богородице.
Средишни део иконостаса (други nojac) дело je Tpeher Majстора, а привлачи посебну паяаьу због сликароке особености и
уметничког достигнута. Ту je, на средини, иэнад царских двери
композиции а Крунисатье Богородице, а са стране, у два фриза, по
шест (3 + 3) ликова апостола у crojeheM ставу. Ове композицеде,
сликане ул>аном бодом на платну, ода]у пжолованог уметника, а
настале су у rpehoj децешци XIX века. Сликарски рукопис joui
неидентификованог MajcTopa калиграфске предизноети истиче у
ггрви план баш цртачку вештину аутора. Нетто пригушени]и ко
лорит тамииде гаме, у Kojoj преовла^у]у кестешасти и маслинасти
тонови, ща.]е овом сликарству привид веке старине. У исто време,
намеЬе се и мишл>ен>е да аутор сасвим поуздано не потиче из редова ерпских сликара тога доба. Тада су у там крадевима сликали
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иконостасе Арса ТеодоровиЬ, Михаило Живков**, Павел Ъурковип, Сава Петрович и Никола АлеюсиЬ, зли се наведене композициде не могу приписати ничейном од тих еликара. Отуда аутора
вешто насликаних кюмпозици^а треба тражити ме^у огаим страниима коди су крадем XVIII и почетном XIX века радили за православне цркве у Угарако], претежно у северним градовима. Таквих
нема много, а занимшиво, je да су сликали само за оне цркве у коjraia су наручиоци, поред Срба, били и Грко-Цинцари. То су варошке цркве у Мишколцу, Легри, Пешгги (ерпска црква Св. Геор
гиja и Грчка црква) и у Тэуру. Ледан од познатоцих сликара тог
времена био je Anton Kuchlmeister из Беча, ко]и je 1806. сликао
зидни живопис и ]едан део икона на великом иконостасу право
славие цркве у Мишколцу.18 Из исте групе joui неидентификованих MajcTopa, Meiyy копима je, изгледа, било и Грка школованих у
Уметничксд академики у Бечу, потиче и .сликар фриза апостола на
иконостасу у Вашархел>у.
Богородичин престо начинаем je крадем XVIII века у неокласицистичком спилу. То je зедноставна и уобича^ена дрвена марморирана кенструкщца Kojy носе два полустуба са композитним капителима, а тела стубова украшава спирално увидена позлаКена
винова лоза. Стубови гнридржавajу плитки балдахин с кретом на
врху. У срединпьем простору, измену стубова, смештена je Komija
чудотворне иконе Богородица Бездинска (Винчанска), изузетно
поштована у Поморихщу и шире у Банату, због близине манастира
Беэдина, где je чувана н>ена иэворна икона, пренета из манастира
Винче код Београда.17 У Банату je култ Богородице Бездинске
зорно негован, захвал^уКи и бакрореэима из 1762. и 1774. године,
Kojn су OBaj иконографски тип Богородице не само популариеали
него су и служили као предлошци неким сликарима.18 Вашархел.ска икона датована je годинам 1795, a због лако уочл*иве сродности са сликарским рукотхисом Mиxajлa БокоровиЬа, може се при
писати овом ученику арадског Maj стора Стефана Тенецког.
Збирка по}единачних икона, коje ce 4yeajy у вашерхел>ехо}
цркви, тако^е noKa3yje да су ктитори били, осим Срба, и Грко-Цинцари, што ce Hajôtwbe види по натписима и извесним иконографским сво]ствима.
Прва по хронолошком реду jecTe мала икона, триптмхон, са
flonojacHMM ликом Богородице Елеусе у средььем делу, а са ликовима светител>а особито поштованих у мужним кра^евима: св.
Кирэдаки (св. Недельа), св. Антонине, ов. Никола, св. Параскева, св.
Георгоце, св. Димитри^е. Ова последгаа, «есигнирана и недатована
икона рад je nyryjeher зотрафа из прве половине XVIII века, а

" Д. МедакюгаиК, Путвви ерпског барока, 1871, 222.
17 Д. Медаковий, Трагом ерпског барока, Нови Сад 1976, 258.
" Д. Давидов, нав. дело, 195, 229, 335—356, сл. 263; 376, сл. 297.
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одлику^е се чврстим цртежом и звучним колоритом, мада гтоттада 3a«aTOKoj продукцией.
Празнична — iíejniBajyha икона Крштегъе Христово наста
ла je 1746. године. То je, нема сушье, рад кодевског Majcropa Kojn
je исте године сликао престоне иконе за оновремени српски манастир у Српюком Ковину, a ме!>у тим иконама и sehy композиLnijy Крштвтьв Христово.19 Вашархелчску икону сликала je иста
рука. На малом формату остварана je складна комиоэищца израэитог сликарског сензибилитета и сугестивности, сва у знаку оновременог укра]инског раног барока.
За вашархелэску цркву сликана je и велика икона Свети
Наум, са шеснаест сцена из н»еговог житиja. То je рад Теодора Симеонова „Грунтовича", предмадстора мосхопол>ске зографске дру
жине, koJm je сличну икону «асликао и за ерггоку цркву у Стоном
Београду. Приказан je чеони лик светог Наума, KojH десном руком благосил>а а левом ггридржава дугачку штаку и отворени свитак. Иконотрафоки детал, иконе je мшюцатурни лик Христа KojH
из облика благосшьа св. Наума. Овом иконом, с грчким
натписима, негован je и ме!>у Грко-Цинцарима у Вашархел>у култ
охридског оветителза, ко]и je и pamije, а особито у XVIII веку, поштован не само као словенски веЬ и као грчки светител.20
Из исте мосхопол>ске радионице Теодора Симеонова потиче
и мала целивадуЬа икона св. Николе са славеноорпским натписи
ма и годином 1766. То je crojehn, чеони лик светител>а у apxnjepejcKOM орнату, Kojn десном руком благосил.а а у лево] држи jeван!)ел>е. Изяад главе св. Николе je св. Дух у виду белог голуба,
док су лево и десно мин&цатурни ликови Христа и Богородице.
Натписе на грчком има|у и две иконе Koje icy очигледно биле
наменьене за бочне двери претходног, привременог иконостаса. Од
н>ега су остале иконе св. арх. Михадло, crojehH лик с теразщама у
лево] руци и пламаним мачем у деонод, и св. арх. Стефана, Kojn
држи кадионицу у десно] руци, а у лево} крьиту на Kojoj су два
камена — симбол н>еговог мучеништва и страдаиьа. Обе иконе су
сликане око 1790, а носе pOKajHa стилска обележ]а. Коректан цртеж и рафинован колорит owajy Majcropa солидног сликарског об
разованна.
Плаштапихщ — композицИ|'а Полагагъе у гроб сликана je на
платну и датована годином 1778. Она najocwbe показухе колико се
водило рачуна о заступл>ености славеносрпског и грчког }езика и
писма на по}единим сакралним предметима. Тако су натписи изнад ликова св. Никодима, св. Марине Магдалене, ов. Марте, св. Joвана Богослова и ов. «1осифа исписани на српском, а текст по рубу
плаштанице (Благообразии Jocuqb. . .) на грчком.
w Д. Давидов, Иконе српских цркава у МаЪарско], Нови Сад 1973,
53. 186 (Кат. 6р. 68), XXII.
н Д. Давидов. Култ св. Наума у Будимско] enapxuju, Balcánica XI,
Беопрад 1980, 102—103, сл. 7.
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Икона Крунисауье Богородице рад je jam недовольно познатог банатаког сликара Михаила БокоровиНа (1730—1817) из Петое,
код Арада. Родом из Далмаци^е, БокоровиЬ je срединам XVIII века
прешао у Темишва/рски Банат, где je учио сликарску вештину у
радионици чувеког MajcTopa Стефана Тенецког, ваепитаника сликарске школе Kiíj евопечерске лавре, придворног сликара арадског епископа Mcawje АнтоновиЬа. БокоровиЬ je у свему апонашао
сликароки израз Тенецког, како у годинама учен>а тако и Kacsraje,
али яикада ниje достигао MajcTopcTBO овог учител>а. Поред иконостаса румуноке цркве у Комлошу и слика у хору цркве српског
манастира Бездонна, БокоровиЬ je сликао и по}едияачне иконе за
румуноке и српске цркве у Псмориш^у.21 Честе су му теме Крунисан>е Богородице и Богородица Беадинска. На композиции Кру
нисауье Богородице из вашархеллске цркве сликано] 1787, заступл>ена je Immaculata conceptio." Ова западноевропока, типично ка
толичка иконографска схема ]авл>а се у српском сликарству прей
пут у живопису манастира Крушедола, да би je потом усвозили
иконописци и она ушла у барокну садржину српских иконостаса.
Збирку икона вашархел»аке цркве flonyH>yjy jom неке Koje
су сликаие почетком XIX века; ме!)у шима су: Апостол Павле (око
1820), Свети Мате), Свети Jyda и Свети Заков (око 1810), Pacnehe
Христово (око 1820), Исус Христос (око 1830) и Богородица са Хри
стом (око 1830).
Поред икона, и богослужбене кньиге доста »a3yjy о национал но MemoBHToj православно] пастви у Вашархелуу. Према недавном полису, у цркви се сада 4yBajy 44 гаьиге, на руокословенаком,
грчком и румунском jeamcy, претежно из XVIII века, nocroje само
две юъиге штампане у XVII веку, Октоих, у лавовско] штампари]И, из 1671, и Зеван^еле, штампано у Букурешту 1699. ira. румун
ском je3MKy. Разумлэиво, Hajaraue je руских кшига: Псалтир (Мо
сква, 1703), Пентикостар (Москва, 1704), Зеван^еле (Москва, 1749),
Зеван^еле (Москва, 1754), Псалтир (Чернигов, 1769), Требник (Мо
сква, 1782), Зеван^еле (1784); ту je и неколико оштеИених кзьига,
без насловне стране: Мине), Часослов, Зборник, Ирмологща, Апо
стол, Осмогласник, Munej (олштак). У певншдама ове цркве чуваjy се и HajHyjKHMje грчке богослужбене кньиге венеиоданаке штам
пе: Didahai (1738), ЗеванУуеле (1754), Триодион (1755), дванаест
ктьига Muueja (штампагаих од 1775. до 1779), Параклитики (1776),
Пентикостарион (1778), Триодион (1783), као и три оштеКене грч
ке юьиге: Антологион Апостол и Триод. Уз ове кньиге je и Октоих
(1 —8 глас) и Munej (општак), обе на румунском je3MKy, али без
насловне стране, тако да юще поэната година штампатьа. Списак

11 Л. БогдановиЛ, Михаил БокоровиК, Српски Сион. бр. 31 Ср. Кгфловци 1901, 530—531, 545.
" Д. МедакювиЪ, мае. дело, 258.
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хронолошки заяиьучуду две кн>иге штампане у XIX веку: JeeanЬе/ье (Лавов, 1838) и Псалтир (Будим, 1846).*3

Као изварни документ о именима и презименима православ
ных жителе послужите матичне кгаиге. Beh из «аведеног »paher
извода приметиКе се да се и у матичне кшиге убележава^у помаЬарена имена и презимена, као и да су меЬу православнима naj6pojHHj.H били Румуни. Pehajy се ту и понека чудна имена и презимена, давно забораел>ена, иэумрла оа онима копима су припа
дала. Изговорена гарема матичним кньигама, она делу]у као читул>а — помен мртвих, а заправо на сво] начин oживл>aвajy епоху
у Kojoj су роЬени, венчани и умрли — убележени у матичне кн>иге, од године 1779. до 1801: Оабов JaHoni, Мокан Лоан, Киш Томаш,
Богдан Ланош, Рац Ференц, Петрон Лупул, Драгомир Петар, Ми
хаил ПоповиК, Богдан-Летар, Чорба Ланош, Чобан Баоилиде, Кокан Шандор, Захари-je Попов, Мана Tbophnje, Чорба Петар, Дими
тров ПоповиЬ, Христофор КонстантиновиЬ, Данило Мо]Сич, Заxapnja ПоповиЬ, Константин Mиxajлoвiиh, Роюса Половиh, Коломпэр Адам, Или]а АнтуновиЬ, Киш Иштван, Срб Петар, Миклуш
Половит!, Адам Ланош, Пера Драго^ловиК, Tbophnje ПоповиЬ, Мана
Tjophnje, Коста Даакал, Мокан Петар, Ануца Никола]вва, naja
Криштовльев, Грозда Шандорова, JoKa Хариш, ЪорЬе Дам^анов,
Димитри^е ПоповиЬ, Фаркаш Адам, Кришан Илида, JoaH, Димитри]евиЬ, Коста Михал>ев, Себештан Гаврило, Василисе Муч, Лока Деметер, Константин Дамиэан, Tbophnje КонстантиновиЬ, Молдован Ъурка, Tbophnje ТеодоровиЬ, ПинКа Он, Ман>у Стефан, Ко
ста Арванит, Лоан ПоловиИ, Комлушан Или]а, Деметер Ласлов,
Mapnja Ман>улова, Павао ЗикиЬ, Кузман Гедошев, Орос Тамаш,
Флора Непоту&урин, Сентешен Гаврило, Павел Или^а, Лаци Ми
хаилов, ЪорЬе Дам^ановиЬ. . .
Пажн>у привлаче и натписи на надгробним плочама и ктиторски записи на иконостасу. По обича^у онога времена, имуЪшци
граЬани су сахран>ивани у портама, док су крстове на]чешЬе ставл>али уз фасаду цркве, обично с ]ужне стране. Грко-Цинцари су
више него Срби полагали на култ мртвих, па и на надгробна обелeжja, на]чешНе окупе и лene мраморне споменике у стилу позног
барока и неокласицизма, с натписима на грчком 1езику. У Вашархел>у су, меЬутим, натписи на словеносрпоком тезику. Ту je, на
првом месту, надгробни опоменик двадесетчетворогодишнэег Миxajлa MojcH4a, сина ктитора вашархел*ске цркве Данила Модсича, са карактеристичним натписом у стиховима:

a Кн»иге вашархелске цркве пописао je проф. Чедюмир ДешА, октобра 1981. у склопу теренскоистраживачког рада екипе Сентандре^ког
отбора САНУ.
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Не дивneja читателу при гробу модему
TaKoeoj конец будет и жити^у твсдему
смерт мене посетила в цвету] yinnej младости
нкто од тоje не избегнет ашчсд старости.
Ja Михаил Модсич син
Господ. Данила Mojcич
Унrepuja мене на свет произвела
Сремска вежеством воспитала
Вашархел>ска зем.ъа к недрах cbojiix
воспи]ала.
Житоца моj его лета 24 — го
npecraBMcja (peopyapuja 18-ом 1852.
Буди ]ему вечна naMjaT.
Поред оних типичних стихова на почетку надгробног натписа и огаптих података, какве оии опоменици обично носе, ту се са3Haje да се млади Mojcnn у Срему „воопитавао", иаj веров arwEnj е
у Сремским Карловцима. Незаобилазан je и натлис на полег>ини
царских двери, «oje je цркви поклонила Majxa Миха}ла Moj-сича,
годину дана после н>егове смрти: „Cwje двери подарова Г-^а Митра
супруга Г-дара Данила MojcH4, в BeHHoje воопомиианиj е , лета
Г-сдоьа 1826".
Ова два натписа говоре о томе да су се неке угледгоце грчко-цинцарске породице почеле понашати као Срби. Био je то jeдан од видова нешто истаннут^ег друштвеног положат а, особито
у цркви и привета^ општини. гЬихово друштвено, па и етяичко
понашан>е брзо се мешало, што се може видети из више примера.
Тако je после смрти Данила Mojcnna црквена огшггина дала да се
изради велика надгробна плоча, Koja je ставлена уз фасаду цркве, овог пута са текстом на српаком, алой и на Манарском jesHKy.
Из овог се може видети да су се Цинцари у северним KpajeBHMa
Koje су населили током OBojnx сеоба брзо мешали и асимиловали.
Стигли су онамо углавном грецизирани, неки су се брзо посрбили,
бар у jasHOM животу и понашаньу, затим су усво^или je3HK Hajöpojimjer народа, па су се пома!>арили, испрва само у друштвеном
потледу, у додиру са адмияистраци]ом, а потом и у породици. Те
брзе етничке npeoópascaje иэгледа да су Грко-Цинцари поднели
без неких веКих етичких и емоционалних немира. Ипак, чах и
пома!>арени, дуто су остали верни православл>у и неким CBojHM
o6H4ajMMa. Такви су били током целог XIX века, чак и у оазама
као што je то била ова вароги.
О цркви су се старали и у apyroj полов пни XIX века. Тала
су, године 1874, богати грабани, ктитори Mapwja Лота и JoeaH Силарди Константин сазидали лепу капелу на православном гробл>у, а цркви поклонили }еван1)ел>е, штампано 1838. у Лавову.
У XX веку било je неколико дотащат а везаних за ову цркву
Koje би требало бар забележити. Године 1910. осветио je темишварски епископ др Teoprnje ЛетиН нов антиминс вашархеллке цркве
— литографски отисак на платну — изранен по цртежу Ilaje JoвановиЬа. Нешто KacHHje, за време I оветског рата, скинута су
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ЖнтеЛЬ, И ИЗБрАНЖ K¿fl€U1 БЫВШ1И, въХ.Л!
ВлшлрхелЬ, Стгш Хрлмл С€гш Рождества Престыя
Бцы мсутридилий Ревнитель, поживе ЛЪтъ77.
плот1"ю успе Л\ца Юл1Я 12 дне ЛЪта
Бади

бли*

ÍTT
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HÍVE SZERETET FAMÍlÍaJÁNAK TÍSITELT
ELHUNYT

ÈVÈNEK
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77 ESZT. JUUUS 513^ .1838.

Fig. 9 — Недгрибна шгоча Данила Mojatna, ктитора цркве у Вашархелу.
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звона са црнвеног тарифа. У то ратно доба на вашархелоком право
славном греблу сахранзиваяи оу српоии, црногорски и руски заробленици, KojM су као ратни заробланици умирали у оближьем
BojHOM логору. На надпробним споменицима, у облику крста, уклеоана оу н>ихова имена и преэимена, са ознаком: szerb katona.
montenegroi katona, orosz katona.*4
Измену два рата, године 1926. пюдигнуто je звоно на торавъ
ове цркве, »oje je, према jeдном запису, осветио сегединоки окрулсни прота Стеван "БурЬевиЬ, аутор изванредне студите Срби у Сегедину, об]авл>ене у Споменику САНУ*5
Haj3afl, ту су и скорашн>е вести о вашархелоко^ цркви, Koje
овде треба записа-пи jep се тичу н>еног очуван>а као сакралнот и
културноистори]Ског споменика Срба и Грко-Цинцара. Године
1963. црква je архитектонски поправлена, о чему сведочи натпис
на плочи ysHflaHoj у подзвоничком простору, изнад западких вра
та: »1963. èvben felujitva a magyar népkóztárság segélyebol«.âe MeЬутим joui je важшца управо садашиьа генерална конзервацзда
вашархелэске цркве, обавл>ена 1982—83. године.27
Обновлена и чувана као културноисторизски споменик, вашархел>ска црква he моЬи вековима чувати успомену на некадашн>е православие жителе ове вароши.

" „СрПСКИ ВОДНИК, ЦРНОГОРСКИ BOjHHK, РУСМИ BOjHMK."
" С. ТЬурЬевиЬ, нав. дело.
so ..Године 1963. обновлено трошком маЬарске државе".
11 Сада у Вашархел»у има само неколико православних. Црква потпада под оурисдикцизу Будимске епарясизе. Ледном месечно у цркви служи
nporojepej Милан Круний, парох у Новом Сентивану, код Сегедииа.
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Fig. 1 — Царске двери српске цркве у Вашархелу (1826).
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Fig. 3 — Непознат аутор: Исус Христос — престона икона на ико
ностасу (Kpaj XVIII века).
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Fig. 5 — Непоэнат аутор: Кршгеше Христово (1746).
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Fig. 6 — Мосхополски зограф: Света Никола (1766).
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Fig. 7 — Непознат аутор: Св. арх. Миха]ло (око 1790).
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Fig. 8 — Нелознат аутор: Св. арх. Стефан (ско 1790).
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Fig. 9 — Термологион, Венецией 1759
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Fig. 11 — Керамички тан>ир посвеЬен освеНеььу нових звона цркве у Вашархелу, са записом на маЬарском резину 1926. (Православии парох др
Ласло Венер, председник црквеног одбора Ъула Константин, црювени тутор
Александар ПаниИ, сегедински окружни прота Стеван ЪурЬевиЬ).
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Fig. 12 — Детал ca српског православной гробла у Вашархелу.
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