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„Én is jártam a Szilveszterben…”
Kreszta István találkozásai Bordaşiu atyával

A Bukarestben élő Nicolae Bordaşiu atya közelebb áll hoz-
zánk, mintsem azt gondolnák. A Szent Szilveszter Parókia 
köztiszteletben álló idős lelkésze az első méhkeréki román 
ortodox pap leszármazo� ja. Viszontagságos sorsának el-
beszélését a XVIII. századra visszanyúló múltú parókiája 
történetével kezdte el. Úgy tartják, hogy Bukarestben any-
nyi a templom, ahány napja van az évnek. A legtöbb kö-
zülük kicsi és alacsony, mert a török hódoltság idején nem 
lehete�  a mecsetek tornyánál magasabbat építeni. 

– Ezen a helyen, ahol ma a Szent Szilveszter, ró-
mai pápáról elneveze�  templom áll, az első imahá-
zat Pârvan és Stanca, egy hétgyermekes bukaresti 
kereskedő házaspár épí� e� e. Üzletük a fejedelmi 
udvar közelében, a város szívében volt. Mivel egy 
több ezer áldozatot követelő pestisjárvány során 
az összes gyermeküket elveszte� ék, s utód nélkül 
maradtak, jókora telket vásároltak a Szilveszter kül-
városban, és 1743-ban templomot emeltek ezen a 
helyen. 

A templom az akkori – még Bukaresten kívül elhelyez-
kedő – nagy állatvásártér, az Obor-piac közelében épült, 
amely a város terjeszkedésével sem veszíte� e el szerepét. 
Továbbra is ez maradt az egyik legfontosabb kereskedelmi 
központ, így az eredetileg szegényes Szilveszter-negyedet 
a kereskedők és a jómódú emberek ve� ék fokozatosan a bir-
tokukba. A fatemplom helyére az 1830-as években építet-
ték fel a kőből készültet. A Szilveszter városrészt akkortól 
szenátorok, orvosok és más értelmiségiek népesíte� ék be, 
így a terület a XIX-XX. század fordulójára Bukarest elő-
kelő negyedévé vált. A mai templom azzal nyújt különle-
ges látványt, hogy a bejárata fölö�  nem két szokványos, 
hanem elforgato� , csavart torony áll. Bordaşiu atya tehát 
ebben a parókiában él és dolgozik. Meglepetésünkre nyolc-
vanhárom évesen még ereje teljében és a hívei körében ta-
láltuk. Éppen a betegekért és a bajban lévőkért imádkozo� .

– Szent Pál apostol azt mondja, hogy „időben és 
időtlenül dolgoztam, mindenkinek mindenné let-
tem”. Körülbelül ez a lelkészi hivatás lényege. A 
munkámat reggel hét óra körül kezdem. Ekkor már 
készen állok bármilyen kérés teljesítésére. Hogyha 
az emberek nem találnak a templomban, gyakran 
előfordul, hogy becsengetnek hozzánk. A paróki-
ánknak három lelkésze van. Hetente váltjuk egy-
mást – ügyeletet tartunk –, a hívők viszont általában 
ragaszkodnak valamelyikünkhöz, így bármikor a 
rendelkezésükre kell állnunk, időben és időtlenül.

Nicolae atya büszkén mutatja meg a templom melle� i 
épületet, amelyet szintén a parókia emelt. Ebben működö�  

Bukarest első öt elemi iskolájának egyike. Napjainkban is a 
pópák iskolájaként emlegetik. A három lelkész ma is sokat 
foglalkozik a fi atalok vallásos nevelésével. Karitatív tevé-
kenységet is folytatnak: ingyenes konyhát működtetnek a 
templom melle� .

– A fi gyelmünk középpontjában a magányos, 
idős emberek állnak. Körülbelül negyven ember-
nek adunk meleg ételt, akik elég szegényes körül-
mények közö�  élnek. A mise után nincs kivel be-
szélgessenek, nincs senkijük, aki meleg ételt főzne 
nekik. Jól esik nekik, hogy eltölthetnek még egy-két 
órát a hozzájuk hasonló, magányos emberekkel. 
O� hon csak a hideg szoba várja őket, de az egyhá-
zunk étkezdéjében, családias hangulatban megebé-
delhetnek és beszélgethetnek egymással. A héten 
két napot annak szentelek, hogy imákat mondunk 
a hívőinkkel, gyóntatok és lelki tanácsokat nyújtok 
a számukra. Reggeltől délig, majd délután négytől 
egészen addig, amíg az utolsó hívő is elmegy, ilyen 
dolgokkal foglalatoskodom. Ezek tehát a hosszabb 
munkanapjaim. A böjti időszakon kívül, szombaton 
és vasárnap rengeteg keresztelőt és házasságkötést 
végzünk. Az elmúlt évben például több mint száz 
volt a házasságok és közel száz a keresztelők száma. 
Amikor az Úr mezején dolgozol, nem érzed a fárad-
ságot. Persze, amikor hazaérek, kimerülten ülök le, 
hogy kipihenjem magam a következő napra.

A templomkertben sétálgatva Bordaşiu atya a paró-
kiájában szolgáló elődeiről is beszélt. Közülük hárman a 
templom melle�  alusszák örök álmukat. A legismertebb 
Galeriu atya, aki öt évvel ezelő�  tért örök nyugalomra.

– Nem csupán a mi parókiánk, hanem az egész 
román nép egyik legfontosabb lelkésze volt. Olyan, 
mint egy sas, amely szé� árt szárnnyal repülte be az 
egész országot. A temetésén Teoctist pátriárka, sok 
püspök és rengeteg ember volt jelen, aki szere� e és 
nagyra értékelte. A mai napig – több évvel a halála 
után is – annyira tisztelik, szeretik és ápolják az em-
lékét, hogy a sírját télen-nyáron friss virágok borít-
ják. Ezért óriási felelősség a számunkra, hogy Gale-
riu atya méltó utódai lehessünk.

A Szent Szilveszter Parókia története külön fi lmet ér-
demelne, Bordaşiu atya pedig egy élő történelemkönyv. 
A paplak felé sétálva, lassan témát válto� unk. Méhkerék-
ről szóló kiadványokat és fi lmeket hoztunk neki ajándék-
ba. Ezzel lelke eldugo�  szegletének ajtaját nyito� uk meg. 
Elmondta, hogy sohasem járt abban a faluban, ahol Ioan 
Bordaşiu – a családjából származó első lelkész – a XVIII. 
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században szolgált, mégis nosztalgiával beszél erről a ma-
gyarországi településről, ahol valószínű, hogy a mai napig 
is élnek rokonai.

– Már gyermekkoromban megtudtam, hogy Méh-
keréken élnek még rokonaink. A szüleim háza köze-
lében lako�  egy Oros családi nevű öreg néni, aki öz-
vegyen maradt. Ő még fi atal korában költözö�  arra a 
környékre, mert o�  cselédeskede�  valakinél. A férje 
halála után nagyon közel került a családunkhoz, s 
még édesapámnál is többet mesélt Méhkerékről, 
az o� ani gyermekkoráról. Amikor a szüleink nem 
voltak o� hon, ez a nénike vigyázo�  rám és a hú-
gomra, olyan volt számunkra, mint egy édesanya. A 
Méhkerékkel kapcsolatos valóságos ismereteim ké-
sőbbről, egyetemista koromból származnak. Édes-
apám másod- vagy harmad-unokatestvére látogato�  
meg bennünket, akit ugyanúgy hívtak, mint engem. 
Magyarosan Bordás Miklósnak írták a nevét. Mesélt 
a méhkeréki rokonokról, lelkészekről és elbeszélte, 
hogy a parókia archívumában megtalálta az első 
méhkeréki román ortodox lelkész, Ioan Bordaşiu ne-
vét. Tőle hallo� am először a méhkeréki templomról, 
sőt egy képet is hozo�  róla. Mindig szere� em volna 
saját szememmel is látni, de ez a vágyam sohasem 
valósult meg. Amióta pap le� em, a halo� akra emlé-
kezést mindig Ioan, Teodor és Simion atyákkal kez-
dem, majd a többiekkel folytatom. 

Nem tudom, a nagyapám milyen körülmények 
közt hagyta el Méhkeréket, csak azt, hogy Körös-
kisújfaluban telepede�  le. Vele együ�  jö�  az egyik, 
Câmpian családnevű unokatestvére. (Úgy tudom, 
hogy ez a név fennmaradt Méhkeréken.) Nagyvárad 
környékére költöztek tehát, családot alapíto� ak és 
módos emberek le� ek. A nagyapámnak, akit Bordaş 
Ioannak hívták, hét gyermeke közül édesapám volt 

a legidősebb. Nagyapám azt akarta, 
hogy a fi a továbbtanuljon, így édes-
apámat, hogy kellően elsajátítsa a 
magyar nyelvet, egy magyarok lak-
ta környékbeli falu elemi iskolájába 
íra� a. Amikor azt elvégezte, az aradi 
főiskolán folyta� a a tanulmányait, 
ahol tanítókat és papokat is képeztek. 
Édesapámnak nem volt elég pénze 
ahhoz, hogy papnak tanuljon, ezért 
tanítóként végze� . Így került Săbolci 
faluba, ahol megismerte és feleségül 
ve� e édesanyámat, Maria Mangrát, 
aki Vasile Mangra erdélyi érsek roko-
na volt.

Nicolae Bordaşiu 1924. május 22-
én ebbe a családba születe" . Édesapja, 
Gheorghe Bordaşiu végül mégis beteljesí-
te" e álmát és pap le" . A hitének védelme 
mia"  később ő is sokat szenvede" , de fi át 
és leányát mindig keresztény szellemben 
nevelte. 

– Abba az ortodox fi ú internátusba, ahol közép-
iskolás koromban laktam, gyakran látogato�  el Ni-
colae Popovici püspök atya. Igazi mártír volt, akit 
a kommunisták később sokáig üldöztek. Már kisdi-
ákként is sokszor találkoztunk vele. Gyakran elbe-
szélgete�  velünk. Nagyon csodáltam őt, mert szép 
dolgokat mesélt a papi hivatásról. A szavai fellelke-
síte� ek. Bukarestbe jö� em és több karra is felvételiz-
tem, hátha valamelyik sikerül. A Jóisten akaratából 
gyógyszerészhallgatónak is felve� ek. Úgy a gyógy-
szerészeti, mint a teológiai kar a bukaresti egyetem 
régi épületében volt. Az előbbi az első és harmadik 
emeletén, az utóbbi pedig a másodikon, így egyik 
szintről a másikra vándorolva, mindkét karon láto-
ga� am az előadásokat. Akkoriban a hallgatók több-
ségét elvi� ék a háborúba. A teológiai karon általá-
ban csak tíz-tizenöten, sokat mondok, ha húszan 
voltunk. A tanáraink nagyon közel álltak hozzánk 
és sokat beszélge� ek velünk. A családi példák, az 
egyetemi tanáraim és Nicolae Popovici püspök atya 
tanításai arra ösztönöztek, hogy a lelkészi hivatást 
válasszam. 

A történelem kereke azonban más irányba fordult. 
1944. augusztus 23-a után elkezdődö�  a kommunista 
ideológiai off enzíva. Elsősorban az egyetemisták kö-
zö�  fejte� ek ki propagandát, annak érdekében, hogy 
lépjenek be a Kommunista I# úsági Szövetségbe.  Ro-
man Braga-val évfolyamtársak voltunk, együ�  lak-
tunk a kollégiumban is. Több más karon tanuló kol-
légánkkal, arra gondoltunk, hogy össze kell fognunk 
a fi atal ortodoxokat. Szere� ük volna felnyitni a sze-
müket és fi gyelmeztetni őket arra, hogy milyen ve-
szélyeket rejt a propaganda. Benedict Ghiuş atya ta-
nácsait követve – és az ő áldásával – megalapíto� uk 
az I# ú Ortodox Egyetemisták Egyesületét, amelynek 
a román rövidítése ATOS (így a görögországi orto-
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dox hegyre is emlékeztete�  bennünket). Amikor 
ezt megtudták, más cselekedeteket is a szemünkre 
hányva, elkezdődtek a letartóztatások. Sokunkat 
fogtak el és ítéltek hosszú börtönévekre.

Az ATOS i� úsági egyesület közel állt az Égő Csipke-
bokor Mozgalomhoz, amelynek tagjai vallásos és nemze-
ti érzületű lelkészek, szerzetesek, orvosok s vezető értel-
miségiek voltak. Egyenként tartózta� ák le őket. Ebben 
az időben Mihály királyt már elüldözték az országból és 
a kommunistákkal nem rokonszenvező pártokat fokoza-
tosan kiszoríto� ák a hatalomból. A keresztény ideológia 
le�  a kommunista párt támadásainak egyik legfontosabb 
célpontja. Nicolae Bordaşiu atya hosszú évekig bujkált a 
politikai rendőrség elől, majd a szocialista államrend ellen-
ségeként tíz év börtönre ítélték.

– Valaki szólt nekem, hogy keres a rendőrség. 
Akkor mindenemet a kollégiumban hagyva elme-
nekültem. Úgy gondoltam, hogy gyorsan lezajlik az 
egész ügy. Érdeklődtem i� -o� , hogy mi a helyzet, de 
ahelye� , hogy leállíto� ák volna, 1948 májusában, jú-
niusában és júliusában tovább folytatódo�  a diákok 
letartóztatása. Megérte� em, nem térhetek vissza, 
hogy folytassam a tanulmányaimat, ezért elhagy-
tam Bukarestet és olyan ismerős családoknál hú-
zódtam meg, amelyekben az emberszeretet legyőzte 
a félelmet. Aki nekem ajtót nyito�  – ha megtaláltak 
volna nála –, egyben a saját börtöncellája ajtaját is 
megnyito� a. Akik engem bújta� ak, tisztában voltak 
vele, hogy a kommunista rezsimmel húznak ujjat, 
mégis befogadtak a házaikba. Nem is egy ilyen csa-
lád segíte�  nekem. 

Számomra ez az időszak 1948-tól 1955-ig, hét 
éven keresztül tarto� . Az ismerősök védelmeztek 
engem, én is védtem magam, de mindenekelő�  a 
Jóisten óvo� . A legjobb barátom, akivel szülőfalum-
ban együ�  nevelkedtem – időközben egy temesvá-
ri börtönben le�  orvos –, úgy gondolta, hogy 1955 
már alkalmas időpont a bujkálásom feladására. Be-
szélt egy szekussal, egy az állambiztonsági osztály-
nál dolgozó ismerősével. Megkérte, hogy készítsen 
nekem olyan hamis iratokat, amelyek segítségével 
valamilyen alkalmi állást kapha� am volna. Isten 
megmuta� a nekem, hogy e jóindulat által bukkant 
nyomomra az állambiztonság. 1955-ben így fejező-
dö�  be ez a szorongató időszakom. Nehezebb volt 
bujkálni, mint a börtönben ülni.

Az 1950-es, 1960-as években Romániában Jilava, 
Nagyenyed vagy Máramarossziget a szenvedés szino-
nimái le� ek. Sok politikai fogoly, miután belépe�  e börtö-
nök nehéz ajtóin, soha nem lá� a viszont a szabad égboltot.

– Korábban húsz év kényszermunkára ítéltek. 
Közben a sógoromat is letartózta� ák és megtapasz-
talta a börtönt. Amikor hazatért azt mondta nekem, 
hogy inkább földet egyek és tegyek meg bármit, 
csak börtönbe ne kerüljek. Az elfogásom után új-
ratárgyalták az ügyemet. Az akkori szokás szerint, 

mindent tagadtam, azt mondtam, hogy nem te� em 
semmi rosszat. Az egykori barátaim és kollégáim 
azt hi� ék, hogy másokhoz hasonlóan külföldre me-
nekültem, így egy csomó olyan dolgot is a nyakam-
ba varrtak, amiket nem én te� em. A rám vallók kö-
zül néhányan már meg is haltak a börtönben, ezért 
az új ítéletben, a fellebbezés lehetősége nélkül, tíz év 
börtönbüntetést kaptam. 

Jilavából hamarosan Nagyenyedre vi� ek. O�  töl-
tö� em a büntetésemet egészen 1964-ig, amikor a 
politikai foglyok többsége amnesztiát kapo� . A bör-
tönben találkoztam a nagyváradi Coman atyával, 
Ana Blandiana költőnő édesapjával, aki már jó ideje 
raboskodo�  és próbált lelket önteni belém. Rabtár-
sam le�  Stăniloaie atya is, aki valaha a tanárom volt. 
Mindannyian azt mondták, hogy a rácsok mögö�  is 
lehet élni, ha bátran és derűlátóan tekintesz a szaba-
dulásra, bármikor lesz az. Az ő emlékükkel vészel-
tem át a nehéz börtönéveket. 

Ez idő ala�  több tíz regényt írtam meg gondolat-
ban. Hogy, mit értek ez ala� ? Az idő eltöltése céljá-
ból állandóan meséltem. A cellában nem volt szabad 
semmit sem csinálni. Az egyetlen dolog, amit nem 
tilto� ak meg, a beszélgetés volt. Nem szabado�  ol-
vasni és nem szabado�  írni sem, mert annyira átku-
ta� ak, hogy egyetlen személyes tárgyunk sem lehe-
te� . Csak a gondolat, a beszéd és az imádság maradt 
meg számunkra, mint eszköz. Mindenféle története-
ket találtam ki, amelyek segítségével végtelen regé-
nyeket meséltem a cellatársaimnak. 

De volt olyan időszak is, amikor elszigeteltek a 
többiektől. Egyszer hat hónapot töltö� em egy cellá-
ban, ahol három üres ágyon, egy matracon és egy 
padon kívül nem volt semmi. Úgy töltö� em o�  fél 
évet, hogy a rám felügyelő őrön kívül nem beszél-
tem senkivel. De a Jóisten i�  is nyújto�  egy kis se-
gítséget. Az egyik börtönőr esti gimnáziumba járt. 
Éjjel, takarodó után bejö�  a cellámba és elmondta, 
hogy mit tanul az iskolában. A tudásomhoz mérten 
beszélge� em vele a tananyagról. Ezzel tornázta� am 
az agyamat, neki pedig segíte� em. A nagyenyedi 
foglyok közö�  volt egy török. Őt is hosszú börtön-
évekre ítélték. Ez a fogoly éhségsztrájkot folytato�  
azért, hogy a mohamedán hite szerinti ételt kapjon, 
és ne kelljen sertéshúst ennie. Az éhségsztrájk után 
az egy fogoly étkeztetésére fordíto�  pénz értékében 
naponta több kiló krumplit kapo� , amit természete-
sen nem bírt egyedül megenni. A Jóisten úgy akar-
ta, hogy az egyik bihari tájakról származó őr a mi 
cellánkba költöztesse ezt a török embert. A rengeteg 
krumplijából azt, amit nem tudo�  megenni, szétosz-
to� a közö� ünk. Mi ennek fejében más apróságokat 
adtunk neki. Ez a krumpli hozzásegíte� , hogy elke-
rüljem az alultápláltságot és más bajokat. 

A rabtársaim közö�  volt egy vízaknai juhász, 
akinek francia nyelvet és matematikát taníto� am. 
Végül egy ére� ségize�  középiskolás szintjére juto� . 
Később ez a juhász Vízakna település polgármestere 
le�  és testvérvárosi kapcsolatot építe�  egy francia 
kisvárossal. A partnereivel a börtönben tanult fran-
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cia nyelven tárgyalt. Ezek egy olyan börtönélet élmé-
nyei, amelyet megpróbáltam úgy átélni, hogy nem 
hagytam eluralkodni magamon a kétségbeesést, a 
fájdalmat és más negatív érzéseket. A börtönélet leg-
súlyosabb betegsége ugyanis a borúlátás. Az Istenbe 
vetete�  hi� el és imádsággal sikerült átvészelnem ezt 
az időt. Isten azt mondja, hogy szeresd az ellensége-
det! Én nem mondhatom, hogy képes voltam tiszta 
szívből szeretni a kínzóimat, de nem utáltam őket és 
soha nem akartam rosszat nekik. Ezért megköszö-
nöm a Jóistennek, hogy ép elmével szabadultam a 
börtönből. 

Amikor 1964-ben kiszabadult a börtönből, Bordaşiu 
atya mindent elölről kezde� . Teológiai és gyógyszerészi 
diplomával a zsebében a Cantacuzino Intézetben kapo�  
kísérleti állatgondozói állást.

– Az állatok ürülékét kelle�  takarítanom. Az 
egyik állat ketrecben, a másik meg üvegben volt, 
s mindet pontosan számon kelle�  tartsam, hiszen 
valahányon egy-egy terméket próbáltak ki. Nem 
szabado�  összetéveszteni őket, óvni kelle�  az éle-
tüket. Néha teljes undor fogo�  el. Ilyenkor sírva 
dolgoztam. Később sárgarépával, zabbal és más ál-
lateledellel teli zsákokat kelle�  cipelnem. Kérdez-
tem is magamtól néha, hogy hova juto� am ennyi 
tanulás után? Most cipelhetem néhány patkány és 
egér ételét. Idővel azonban értékelték a tudásomat 
és bevontak egy kutatócsoport munkájába. Abban a 
laboratóriumban dolgoztam, amely Romániában el-
sőként állíto� a elő méhlepényből származó vérből a 
gammaglobulint. 

Mindez idő ala�  soha nem feledkeztem meg a 
templomba járásról és az imáról. Az egyik vasárnap 
a patriarchátusi székesegyházba mentem, ahol ta-
lálkoztam egy egyetemi csopor� ársammal. Azon a 
vasárnapon ugyanis Nicolae Corneanu, a temesvári 
metropolita miséze�  o� , majd utána behívo�  magá-
hoz és elkezdtünk beszélgetni. Elszaladt az idő és 
elfeledkeze�  arról, hogy Iustinian pátriárka ebédre 
hívta. Egyszer csak megjelent a pátriárka két szer-
zetessel, akik szintén iskolatársaim voltak valami-
kor. Megvárakoztatsz bennünket, elfelejte� ed, hogy 
ennünk kell – mondta Iustinian pátriárka. Valóban 
megfeledkeztem az ételről – felelte a metropolita –, 
mert egy olyan kollégámmal találkoztam, akit húsz 
éve nem lá� am és már halo� nak is hi� em. Most meg 
i�  áll elő� em – és néhány szóban bemutato� , hogy 
igazolja a késését. Az ezt követő beszélgetés jelentet-
te a teológiai pályám kezdetét.

Iustinian pátriárka fél éven keresztül harcolt a hatósá-
gokkal, hogy Nicolae Bordaşiu-t tanárként alkalmazhas-
sák a Bukaresti Ortodox Szemináriumban.

– Harmincnyolc éve szenteltek pappá. Ezt is Iust-
inian pátriárkának köszönhetem, mert bár politikai 
elítélt voltam, mégis kiállt melle� em azért, hogy ta-
nár és később a szeminárium igazgatója lehessek. Az-

után lehetővé te� e azt is, hogy a doktori diplomámat 
Párizsban szerezhessem meg. 1981-től a Szent Szil-
veszter-templomban szolgálok (1989-ig Galeriu paró-
kus atya melle� ). Abban az időben, azok az értelmi-
ségiek, akik hallgatólagosan ki akarták nyilvánítani 
a keresztény hitüket és a kommunista nyomással 
szembeni ellenállásukat, ebbe a templomba jártak. 
Amikor tehát valaki azt mondta, hogy „én is jártam 
a Szilveszterben”, az egyenlő volt azzal, hogy én is 
keresztény, én is a kommunizmus ellensége vagyok. 

A Jóisten íme hozzásegíte�  ahhoz, hogy befeje-
ződjön ez a rémálom. Ma már szabadon imádkoz-
hatunk hozzá, és reménykedünk abban, hogy a se-
gítségével jó keresztények leszünk. Úgy gondolom, 
hogy kitartó lelkész voltam. A munkámban a szere-
tet vezérelt. Különösen szere� em az iskolát. Néhány 
éven keresztül a teológiai szeminárium igazgatója 
lehe� em. Mára az egykori tanítványaim is tapasztalt 
papok. Gyakran megköszönik, hogy megtaníto� am 
őket, miként tekintsenek a papi hivatásra. Ez nem 
egy szakma, hanem egy életforma és egy állandó 
kihívás. Ha nem végzed teljes szívből, nem lesznek 
jó eredményeid. Minden megpróbáltatást megkö-
szönök a Jóistennek, mert mindegyikből tanultam 
valamit. 

Mindezt azért meséltem el, hogy megmutassam, 
mit jelent a kitartó hit és hogyan lehet általa le-
győzni a legnagyobb akadályokat is. Visszaidézték 
bennem a méhkeréki ortodox közösséghez kötődő 
családi történelmünket. A szívem boldogsággal telt, 
mert megtudha� am, hogy Méhkeréken szolgáltak 
a családom első lelkészei. Szerete� el ölelek minden 
méhkerékit.

Öt évvel később, Méhkeréken

Bordaşiu atya és Méhkerék másik ismert szülö� e, Berényi 
Mária 2012 szeptemberében a „Méhkerékért” kitüntetést 
vehe� ék át.

Berényi Mária: Bordaşiu atyát talán Moise Nico-
arăval tudnám összehasonlítani. Köztudo� , hogy 
Moise Nicoară Gyuláról indult és nagyon sokat küz-
dö�  a Román Ortodox Egyházért, pontosabban az 
aradi püspökségért. Úgy gondolom, hogy a Buka-
restbe került Bordaşiu atyát nyugodtan nevezhetjük 
korunk Moise Nicoarăjának. Én a példaképemnek 
tartom.

Bordaşiu atya: Nagyon megható találkozás volt ez. 
Feléledt a lelkemben családom és a falu múltja. Elő-
ször csak ismerkedtem a településsel, de most iga-
zán megható találkozásokban volt részem. Kisbol-
dogasszony napján szere� em volna meglátogatni a 
falumat, amely ezú� al egybe ese�  a település ünne-
pével, az Uborkafesztivállal. Így találkozha� unk a 
múl� al, a jelennel és még a jövőre is gondolunk... Ha 
a Jóisten megengedi, hogy hozzátegyek még a sok 
megélt évemhez, szívesen eljönnék újra Méhkerék-
re, mert szeretem a falut és a családom történetét. Ez 
az első alkalom, hogy találkozha� am a méhkeréki 
rokonaimmal.


