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Mentiuni
documentare cu privire la istoricul unor
'
birserici ortodoxe d1n zona Baraolt

Materialul se referă la relată1ile câtorva preoţi din
Trei Scaune ( zona Baraolt - satele Aita Mare, Aita Seacă,
Belin şi Ormeniş). Chiar dacă acestea sunt de dată recentă
şi provin din 1 949, ele constituie totuşi o mărturie demnă de
luat în seamă în ce priveşte prezenţa românilor în aceste ţi
nuturi, pretutindeni domnind, aşa cum de altfel se poate
constata, amintirea bisericilor de lemn ale ortodocşilor.

cercetările efectuate de către profesorul Ioan Popa Lisseanu
din Bucureşti în anii 1 925- 1 926, care a cercetat crucile din
cimitir, descoperind inscripţii cu caractere chirilice.
Biserica veche din lemn s-a aflat pe intravilanul
nobilului Zathureczky, după ruinarea acesteia, acest loc
devenind grădină. "Astăzi ", spune preotul Bunus Ioan, " Îşi

are casa pe locul respectiv un pensionar ".

La începutul anului 1 949, Pretura plăşii Baraolt a
trimis o circulară cu nr. 3231 1 949, către toate notariatele din
plasă, prin care li se solicită să obţină până la data de 20 mar
tie 1 949, de la fiecare oficiu parohial, în limba română sau
maghiară, istoricul pe scurt al fiecărei parohii în vederea,
spune adresa " organizării şi dezvoltării parohiilor" 1 •

Biserica din piatră şi cărămidă a fost construită în
anul 1 866, de către un anume zidar Mercel, urmaşii acestu
ia schimbându-şi numele în Bencdek.
Privitor la obiectele de cult, aflăm că de la această
parohie s-au trimis (2) două cărţi şi (3) trei icoane din 1 932,
la Muzeul din Bucureşti, obiecte găsite aruncate în podul
bisericii vechi1.

La adresă au răspuns parohiile reformate (Aita
Mare, Aita Medie, Aita Seacă, Baraolt, Băţanii Mari, Bel in,
Bodoş), unitarienc ( Aita Mare, Baraolt, Belin, Ormeniş),
romana-catolice ( Baraolt, Micloşoara) şi ortodoxe (Aita
Mare, Aita Seacă, Belin, Ormeniş)2.

Biserica Ortodoxă Română şi Biserica
fostă Unită în AlTA SEACĂ

Informaţiile cuprinse în relatările preoţilor ortodocşi
se referă cu precădere la vechimea bisericilor, a clopotelor,
la inscripţiile de pe morminte, la vechimea cărţilor de ritual
şi a icoanelor, la succesiunea preoţilor, la proprietăţile deţi
nute de către biserici, la existenţa matricolelor parohiale,
neuitând să amintească şi de existenţa şcolilor confesionale
ortodoxe. N-au scăpat prilejul de a aminti şi unele neajun
suri şi probleme cu care s-au confnmtat, fiind vorba aici
despre lipsa picturilor din biserică, semn evident al sărăciei
băneşti şi materiale al parohiilor, distrugeri de arhivă (matri
cole parohiale, dar şi alte documente bisericeşti), starea
materială (pauperă) a credincioşilor, precum şi problema
trecerilor interconfesionale, fapt care a dus la împuţinarea
familiilor de credincioşi ortodocşi.

Din şematismclc bisericii vechi rezultă că la
mijlocul secolului trecut erau aprox. 300 de români ( 1 /3
ortodocşi şi 2/3 uniţi), număr care de-a lungul deceniilor a
fost tot în scădere.
Parohia greco-catolică la început a fost filie a paro
hiei greco-catolice Baraolt, care număra la 1 850 în jur de
1 00 români, având ca preot pe Teodor Andrei. După
moartea acestui preot filia Aita Seacă a fost declarată paro
hie cu 202 credincioşi.
Ortodocşii cea. 1 00 de suflete aparţineau de parohia
Belinului.

Relatările mai cuprind referiri şi la perioada de ocu
paţie maghiară a Ardealului de Nord ( 1 940- 1 944), când
aflăm că o serie de parohii s-au dezorganizat, credincioşii
fiind nevoiţi să se refugieze sau să treacă cu forţa la alte con
fesiuni.

La 1 866 uniţii aveau deja biserică de piatră şi casă
parohială, ortodocşii, puţini la număr, şi-au zidit şi ei, cu
propiile forţe, în 1 907, o biserică din piatră4.

După eliberarea Ardealului, aflăm că procesul de
revenire şi refacere s-a desfăşurat lent, parohiile nemai
putând să ajungă la numărul de suflete existent până în anul
1 940.

Parohia Ortodoxă din BELIN

Despre fiecare parohie în parte iată câteva aspecte
demne de luat în seamă:

Informaţii mai detaliate privind vechimea şi activi
tatea bisericii din Bel in ne oferă preotul 1. Florea.

Bi�crica ortodoxă ziJitf1 în anul 1 772, a fost dădită
pc o suprafaţă de t{4 m.p. intr-un sin�-,rur corp de clădire. În
interior are patru dcspărţituri distincte: altanll, naia pcntm
hărhnţi , nain pentru femei şi în sfurşit tinda - încăperea de

Parohia Ortodoxă AlTA MARE
-

Preotul l lunus I oan subli niază vechimea re ligiei
Oltodoxc in aceasta comuna, aducand ca argurru::n l
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suh turn (cl opotn iţli), �a1·c �c1vcştc rlc intrare în hi"e1·i�li. 1 .n
exterior, bisenea se deosebeşte de o casii. obişnuită, prin
tudii, p!ÎJJ JU!Lulj i r w:a ziclului clil!S)JIC răsărit, unele se allă
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altarul, şi prin crucea înfiptă deasupra altarului şi a clopo
tniţei, simbolul mântuirii prin suferinţă. Biserica n-are pic
ttrră, semn evident al sărăciei băneşti şi materiale a credin
cioşilor.

a devenit salariat al statului. În cadrul activităţii pastorale,
acesta activa în societăţi culturale, filantropice şi cu asoci
aţiile religioase, componente ale parohiei.

Terenul pe care s-a zidit biserica veche, şcoala con
fesională, casa parohială, cimitirul, locul arător de 400 s�.
precum şi 1 6 jug. pădure composesorat, au fost cumpărate
în parte prin contribuţia şi jertfa credincioşilor iar parte din
ele sunt donaţii ale creştini lor darnici.

1 940- 1 944, parohia s-a dezorganizat din cauza lipsei de

Prin ocupaţia maghiară a Ardealului de Nord în anul

preot. Parte din credincioşi s-a refugiat din comună, şi o
însemnată parte a trecut la alte religii. între care majoritatea
la religia reformată. După eliberarea Ardealului. procesul de
revenire şi de refacere a început din nou în parohia orto
doxă. Totuşi parohia nu a ajuns să aibă încă numărul de su
flete din 1 940. Astăzi ( 1 949), parohia ortodoxă din Belin are
un număr de 776 suflete.

Până în anul 1 928, parohia ortodoxă nu avea alte
imobile şi pământuri decât cele amintite. Prin reforma
agrară din 1 928, biserica şi parohia a fost împroprietărită cu
o suprafaţă de 42 jug.arabil, făneaţă şi neproductiv, la o
depărtare de 5 km. de comună.

În baza scriptelor, dăm în cele ce urmează tabloul
succesiunii preoţilor din parohia ortodoxă: Ioan Bucşa
( 1 859- 1 854), Ieremia Neagovitz ( 1 854- 1 855), Hristofor
Dogariu ( 1 855- 1 860), Iosif Bucşa ( 1 860- 1 86 1 ) Alexe
Bucşa ( 1 86 1 - 1 896), Ioan Bucşa ( 1 896- 1 90 1 ), Ioan
Sângeorzan ( 1 90 1 - 1 927), Ioan Modroiu ( 1 927- 1 932),
Nicodim Belea ( 1 933- 1 936), Gheorghe Iacob ( 1 937- 1 940 şi
1 944- 1 945), Ioan Florea ( 1 945- 1 949)5 .

În anul 1 936, la iniţiativa preotului N. Beldea, s-a
început zidirea bisericii noi în stil ortodox, pe locul unde
fusese şcoala confesională, cu contribuţia şi jertfele credin
cioşilor, precum şi cu ajutor din partea statului.

,

În timpul ocupaţiei maghiare şi în timpul războiului
de eliberare al Ardealului ( 1 940 - 1 944), biserica, încă neter
minată, a suferit avarii şi furturi de materiale.

Parohia Ortodoxă ORMENIŞ

Abia în anul 1 948, prin munca şi obolul bănesc
benevol al credincioşilor şi cu oarecare ajutoare din partea
statului, biserica a putut fi terminată şi sfmţită.

Casa parohială cu trei odăi a fost construită din
lemn, în anul 1 888. La aceasta, în decursul timpului s-a
adăugat un şopru, o bucătărie de cărămidă, un grajd şi o făn
tână.

Familiile ortodoxe şi-au avut biserica lor, care azi nu
mai există, dar care era din lemn, acoperită cu şindrilă. În
locul ei, în anul 1 896, s-a zidit altă biserică care există şi
astăzi. De la biserica veche a rămas un clopot, care poartă
inscripţionat anul 1 773 .

În statisticile din perioada 1 930 - 1 940, rezultă că
numărul credincioşilor din parohia ortodoxă era în continuă
creştere, ajungând la un număr de 900 suflete.

În ce priveşte inscripţiile de pe morminte, acestea
poartă data de 1 8 1 9, 1 82 1 , 1 848, şi de atunci încoace.

Icoanele vechi deţinute datează din 10 iunie 1 82 1 , iar
cărţile de ritual sunt de la 1 806.

Sub scutul bisericii ortodoxe, a funcţionat şcoala
confesională românească ortodoxă, din anul 1 839 şi până în
anul 1 922, când s-a înfiinţat şcoala elementară de stat.
Şcoala era sub directa supraveghere a preotului paroh, studi
ul principal fiind învăţarea religiei.

Matricolele parohiale existente sunt de la 29 august

1 940, cele mai vechi fiind distruse.

Privitor la numărul sufletelor ortodoxe, acesta se
situa între 700 şi 732, majoritatea credincioşilor având sub
3 Ha, şi peste jumătate din numărul familiilor fiind rară
avere, muncitori la căile ferate şi cu ziua, fapt ce denotă
starea precară a credincioşilor ortodocşi.

Preotul ortodox era anirnatorul tuturor initiativelor
pentru un trai mai bun al credincioşilor, era în;ăţător şi
!_lledic sufletesc şi trupesc, gospodar şi apărător al dreptăţii.
In cazuri de foamete, de secetă, de nenorociri, el era prim
apărător şi organizator al înlăturării acestora. El era părinte
pentru toţi credincioşii parohiei, prin exemplu, prin faptă,
prin cuvânt, prin gând, prin suferinţe, prin nădejdi şi bucurii.
El se deosebea de credincioşi prin faptul că poseda mai
multă ştiinţă de carte, prin ţinuta morală, prin barbă sau prin
haina preoţească, dar nu printr-un trai mai bun şi
îmbelşugat. Referitor la retribuirea preotului, aceasta s-a
făcut din contribuţia credincioşilor până în anul 1 924, când

Despre starea bisericii aflăm că e la fel de săracă,
neavând decât un teren sub 3 Ha, pe deal, de calitate foarte
slabă6.
Din cuprinsul acestor relatări reiese clar existenţa
bisericii ortodoxe din timpuri îndepărtate pe actualul terito
riu al judeţului Covasna - zona Baraolt, existenţă probată de
altfel şi prin prezenta bisericilor şi cimitirelor ortodoxe.

N ote
1. Arhivele Naţionale Consna
nr.I/I I Y49. p. l :
2. I bidem, p.:! JX:
t TI1itlcm, p . ."lO;

4. lbickm. p.3 1 .
5. Ibidem, p.2�-2Y:

fond: Pretura pl1şii Baraolt, u.a.

ti. Thidcm. p.27;
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Resume
Mentions documentaires concernant l'histoire des quelques Eglises Orthodoxes
de la zone Baraolt
Pour connaître la vie des roumaines de notrc region, d'une grandc importance sont toutcs les informations, specialcment les infom�ations ecclesi
astiqucs, dont nous en avons re<;:u par 1' entremise de toutes sortes des documcnts de la region des sieges des Szeklers.
L'ouvrâge concerne les relations des quelques pn!tres de la region Trois Sieges (la zone Baraolt-les villages Aita Mare, Aita Seacă, Belin el
Om�eniş). Quoique les relations sont recentes (de 1 949), elles sont cependant une temoignage n!levante vis-a-vis de presence des roumaines dans cettes
regions, partout regnant la memoire d' eglises en bois des orthodoxes.

Cristian Crişan
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