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Karcagon a katolikus temető elkülönített részén tobb XIX. századi görög síremlék 
található.1 Közülük méretével és központi elhelyezkedésével egyaránt kiemelkedik 
Popovics János síremléke, aki több mint negyven éven át volt a karcagi és környék-
beli görögök papja. 1852-től 1896-ig teljesített lelkészi szolgálatot Karcagon, abban az 
időben, amikor a Magyarországra érkezett görögök asszimilációja, magyarosodása 
már csaknem teljessé vált. 

A magyar köznyelv görög gyűjtőnévvel jelölte azokat a balkáni kereskedőket, akik 
a török elnyomás elől menekülve a XVm. században érkeztek nagyobb számban 
Magyarországra. A bécsi udvar számukra kedvező vámpolitikája miatt eleinte közvetí-
tő kereskedelmet folytattak hazájuk és a birodalom egyes területei között, később 
pedig megtelepedtek Magyarországon, ahol szinte semmiféle konkurencia nem volt 
számukra a kereskedelem és hitélet területén. 

A Jászkunságban a kereskedelem az országosnál is alacsonyabb színvonalú volt. Még 
1850-ben is így ír Palugyai Imre: „Kereskedést nem igen találni a jászkunoknál, kivéve 
néhány ló és marha kupecet és Pestre járó tyukászt, a boltok nagyobb részt görögök és 
zsidók kezei között vannak. "2 A földműveléssel, állattartással foglalkozó helyi lakosok 
szívesen engedték át a hajlamuktól, tehetségüktől idegen tevékenységet, a kereskedelmet, 
bolt- és kocsmabérleteket az arra vállalkozó balkáni kereskedőknek. Ok pedig pénzköl-
csönökkel, évekre szóló hitelekkel segítették a helyieket, ami hozzájárult ahhoz, hogy a 
kiváltságait őrző, zárt jászkun közösség a görögöket ellenállás nélkül befogadta, és az 
ország más területeitől eltérően jó kapcsolat alakult ki közöttük.3 Beilleszkedésük folya-
matában sajátos kettősség volt megfigyelhető. Miközben igyekeztek alkalmazkodni új 
hazájuk és az őket befogadó kisebb közösségek törvényeihez, szokásaihoz, egyben 
próbálták megőrizni nyelvüket és ősi ortodox vallásukat is, ami a szülőföldhöz való 
ragaszkodásuk legfőbb kifejezője volt. Az egyház, a templom így számukra több volt mint 
vallási gyülekezet - a szülőföld szimbólumává vált, egyben azonosságot jelentett a 
török elnyomás alatt élő honfitársakkal és a világban szétszóródott görögséggel. 

1 A Jászkunság három településén találtunk eddig görög síremlékeket: Jászberényben, 
Jászladányon és Karcagon. Ezekről részletesebben: Popp Izabella: Jászkunsági görög 
síremlékek. In: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve (Továbbiakban: 
Zounuk) 7. Szerk.: Botka János. Szolnok, 1992. 61-86. - Nagy Márta: Jászkunsági görög 
sírkőformák. Uo. 87-98. old. 

2 Szerk.: Botka János. Szolnok, 1987. 303-320. old.: A jász etnikai csoport. II. Szolnok, 
1982. 20. old. 

3 Papp Izabella: Görög kereskedők a Jászkunságban a XVIII. században. In: Zounuk 
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A Jászkunságban egyetlen településen, Karcagon épült görögkeleti templom, a 
helyi és környékbeli görögök adományaiból. A hazai stílusirányzatnak megfelelő 
barokk csarnoktemplom Rábl Károly munkája, 1794-ben, éppen kétszáz esztendeje 
készült el. Belső tere a liturgia által meghatározott ősi bizánci szabályokat követi. 
Kiemelkedően szép ikonosztázionja fafaragásait Jankovicz Miklós görög származású 
egri fafaragó mester készítette. 

A templom, s általa az egyház léte és működése meghatározó összetartó erővé vált 
a karcagi és környékbeli görögök számára. Fontosságát végrendeleteikben is mindig 
kifejezésre juttatták bőkezű adományaikkal. Maguk döntöttek az egyházat érintő 
csaknem valamennyi kérdésben — így a pap alkalmazásáról, fizetéséről, a gondnok 
személyéről, az alapítványok és végrendeletek sorsáról, s a város vezetésétől is 
igyekeztek minden kedvezményt megszerezni az egyház számára.4 Ugyanakkor 
azonban a helység kedvezőtlen fekvése és a viszonylag alacsony papi fizetés miatt 
általában nem a legfelkészültebb lelkészek vállaltak itt munkát, „...olly helyre mint 
Kardszag, hol a papi fizetés és hellyheztetés nem valami fényes állású hellyzet, nem 
törekszik, s nem is mindég kaphatni nagyobb s fensőbb tudományokat végzett ... 
egyedeket" - írják a város vezetői 1841-ben. Popovics János ezért is kiemelt helyet 
foglal el a karcagi lelkészek között, és nagy szerepe volt abban, hogy az egyre inkább 
magyarosodó hívek vallásukat megtarthatták és magyar nyelven gyakorolhatták. 

Popovics János 1827-ben született Miskolcon, görög kántortanító fiaként.5 Neve 
foglalkozását jelöli, arra utal, hogy a családban korábban is volt pap, amit a görögök 
családnevükben is kifejezésre juttattak.6 Popovics János Karlócán teológiát végzett, 
majd Szentesen és Kecskeméten tanítói állást vállalt, később Pesten bölcsészetet 
hallgatott. 1852-ben szentelték pappá a karcagi görög parókiára, és ebben a szolgá-
latban maradt egészen 1896-ban bekövetkezett haláláig. 

Lelkészi munkássága idején a görögök asszimilációja már csaknem teljessé vált. A 
magyar környezetben nyelvüket nem, vagy alig gyakorolták, s így számukra a görög 
nyelvű imakönyvek, a görög liturgia nem jelentett igazi vallási élményt, hiszen már 
nem értették annak lényegét. Popovics János helyesen ismerte fel, hogy híveinek — 
ahogyan az ország más vidékén élő görögöknek is - csak akkor lesz módja vallásá-
nak megőrzésére, ha a görög nyelvű imakönyveket, szertartáskönyveket magyarra 
fordítják. Karcagon készült el Az ortodox hitvallók imakönyve (Synopsis...) fordítása, 
melynek előszavában így ír erről: „...ha széles magyar hazánkban széttekintünk, 
bizonnyal találkozni fogunk hitrokonokkal, kik szerb, román, vagy görög nyelven -
ha olvasni igen - de érteni, mégpedig tökéletesen, néhány egyesek kivételével aligha 
képesek. Ilyetén helyeket többeket elősorolhatnék, de hogy biztosabban szóljak, 
elég lesz fölemlítenem azon helyet, hová a sors engem rendelt őrködni a lelkiek 
felett. A nagy Kunság ez, kedves magyar hazánknak azon majdnem legközepe, hol 
csakis tisztán magyar zengzetű hangokat hallhatni. Feszült keblemen tágítottam tehát 
akkor, midőn megfogamzott bennem az eszme: hogy Synopsis görög imakönyvünket 
magyar öltözetben adjam át híveim- és hitfeleimnek. Mert a valót kimondva: micsoda 
szellemi hasznot meríthet valaki oly könyvből, mely előtte ismeretlen értelmeket 
tartalmaz?"7 

4 A templom építéséről: Nagy Márta; Görögök a Jászkunságban. Kiadja a Karcagi Györffy 
István Nagykun Múzeum és a Kecskeméti Szentháromság Magyar Ortodox Egyházköz-
ség. 1988. 24-31., az ikonosztázionról: Nagy Márta: A karcagi görög templom 
ikonosztázionja. In: Zounuk 3. Szerk.: Botba János. Szolnok, 1988. 21-50. old. 

5 Papp Izabella i.m. 1992. 75. old. 
6 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár (Továbbiakban: SZML) Jászkun Keriilet közig, 

iratai. Fasc. 4. No. 1884/1841. 
7 D. Dr. Berki Feriz: Pa. orthodox kereszténység. Bp. 1984. 133. old. 



Az itt megfogalmazott szándéknak megfelelően több egyházi könyvet fordított 
magyarra, de közülük csak a Synopsis... című imakönyv jelent meg nyomtatásban 
186l-ben Nagyváradon. Liturgikus fordításai kéziratban maradtak, így az Isteni Szent 
Evangéliumok, Hagiazmatárion, A Három Liturgia.8 Hosszú papi szolgálata idején a 
karcagi egyházközségben színvonalasabbá, elmélyültebbé vált a vallási élet. Tekinté-
lyét bizonyítja, hogy 1867-től a nagyváradi szent széki ülnöki tisztséget is betöltötte.9 

Popovics János 1850-ben kötött házasságot Gyöngyösön Kondi Alexandrával, aki-
nek apja, Kondi János 1832-től Karcagon volt görög lelkész, 1845-től pedig a gyön-
gyösi görög templomban teljesített szolgálatot. Az ismeretségnek, családi kapcsolat-
nak bizonyára szerepe volt abban, hogy 1852-től Popovics János került a karcagi 
görög templomba. Házasságukból összesen tizenhárom gyermek született, közülük 
azonban öten gyermekkorukban meghaltak.10 

A karcagi görög nem egyesült egyház anyakönyvei 1850-1896-ig megtalálhatók a 
Szolnok Megyei Levéltárban. A bejegyzésekből látható, hogy Popovics János 44 éven 
át - néhány kivételtől eltekintve - minden születési, házassági és temetési szertartást 
maga teljesített egyházközségében. Szomorú kötelességét akkor is ellátta, amikor 
saját gyermekeit kellett eltemetnie. Az egyház kezdetben vörös viaszpecsétet hasz-
nált, 1883-tól pedig görög és magyar feliratos gumibélyegzőt - 1883 a karcagi g. kel. 
egyh. lelkészi hivatalának pecsétje — szöveggel. Mindkét pecsét közepén a templom 
védőszentje, Szent György ábrázolása látható.11 

Popovics János lelkészi szolgálata idején területileg igen kiterjedt volt az egyház-
község. A megyei települések: Kisújszállás, Túrkeve, Kunhegyes, Tiszafüred, Török-
szentmiklós, Tiszaroff, Kunmadaras, Tiszaadád, Tiszaderzs, Jászladány, Mezőtúr és 
Szolnok mellett pl. Báránd és Püspökladány is ide tartozott. Ugyanakkor debreceni, 
kabai és szécsényi görögkeleti lakosok esetében is végeztek születési, házassági vagy 
halotti szertartásokat.12 (Az anyakönyvben megtalálható nemes Kiss Pál honvédtá-
bornok halálának bejegyzése is, aki szintén görögkeleti vallású volt, és 1867-ben 
Tiszafüreden halt meg.)13 

Az egyházi anykönyvekből érzékelhető, hogy különösen a század vége felé ho-
gyan csökken a különböző szertartások, elsősorban a házasságok száma. Míg koráb-
ban a görögök saját vallásuknak megfelelő házastársat választottak, erre az időre már 
egyre gyakoribb a vegyes házasságok száma, s többen áttértek a katolikus hitre. Az 
1890-es években többször kénytelen azt jelenteni Popovics János, hogy „a fenti 
évben esketési bejegyzés nem volt".14 

Popovics János 1896-ban, 67 éves korában halt meg. Feleségével közös sírban 
nyugszik a karcagi temetőben, aki 8 évvel élte őt túl. A síremléket gyermekeik állítot-
ták, melynek felirata: 

ITT NYUGSZIK 
POPOVICS JÁNOS 
VOLT KARCAGI 
GÖRÖG LELKÉSZ 
1827 -1896 

8 Füves Ödön: A pesti görögök nevei. In: Nyelvtudományi Értekezések. 70. sz. Bp. 1970. 
264. old. 

9 Berki Feriz i.m. 134. Idézi: Popp Izabella 1992. 77. old. 
1 0 Uo. 
1 1 SZML Karcagi görögkeleti anyakönyvek 1850-1867. Keresztelési anyakönyv 1887. 
12 Popp Izabella i.m. 1992. 78. old. 
1 3 SZML Karcagi görögkeleti anyakönyvek 1867. keresztelési és 1883. keresztelési akv. 
1 4 SZML Karcagi görögkeleti anyakönyvek 1850-1896. Születési, házassági, halotti akv. 
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ÉS NEJE 
KONDI ALEXANDRA 
1839 -1904 
GYERMEKEIK KEGYELETE 
ŐRZI EMLÉKÖKET 
BÉKE LENGJEN PORAIK FELETT 

A népes család egyik leszármazottja Popovics Konstantin (Popovics János unokája) 
szintén a papi foglalkozást választotta. Nagyapjához hasonló szándék, a görög vallás 
megőrzése vezette, amikor Miskolcon nyomtatásban megjelentette egyik fordítását, az 
Aranyszájú Szent János Liturgiáját.15 

„Évszázados vágya az óhitű magyarságnak, hogy a nagy konstantinápolyi Érsek 
örökszépségű, isteni ihletettségű igéit zengő anyanyelvén hallja a magyar pap ajkáról 
felcsendülni. E vágy beteljesülését jelenti munkánk, amelytől nem utolsó sorban 
várjuk a Görög Keleti Magyar Egyház újjászületését." - írja 1944-ben a könyv elősza-
vában, melynek gondolatai sajátosan csengenek össze a Popovics János által fordított 
Synopsis előszavában megfogalmazottakkal.16 A tiszteletre méltó szándék megvalósu-
lása azonban erre az időszakra még nehezebbé vált, hiszen a görögkeleti hívek száma 
fokozatosan csökkent. 

A magyarországi görög templomok közül mára már csupán néhány működik. 
Megmagyarosodtak, elköltöztek vagy kihaltak a karcagi hívek is, s szép templomuk a 
belső felújítás után hamarosan műemlékként lesz látogatható. A görögök emlékét a 
gazdag levéltári iratanyagon kívül a temetőben még meglévő síremlékek őrzik, 
melyek ezért is érdemelnének nagyobb figyelmet és védelmet. Talán itt is megvaló-
sulhatna a jászberényi városvédők szép kezdeményezése, akik a gondozatlan temető-
részen található görög sírköveket kiemelték és védett temetőkertben helyezték el. 
Talán nem ez a legszerencsésebb megoldás, hiszen így csupán jelképpé válik a sírkő, 
mégis a műemléki, művészettörténeti jellegének megőrzését ezáltal biztosítottabbnak 
tekinthetjük. Jelképes tartalma is lehetne annak, ha Karcagon Popovics János sírja 
körül helyeznék el egykori híveinek ma még meglévő síremlékeit. 

Popovics János aláírása és a karcagi egyház pecsétje (SZML Görögkeleti anyakönyvek 1850-1896.) 

1 5 Uo. Halotti anyakönyv 1867. 
1 6 Uo. Házassági anyakönyvek: 1883., 1889., 1890., 1891., 1892., 1894. 17 Berki Ferizi.m. 

134. old. 
18 Aranyszájú Szent János Konstantinápoly érsekének Isteni Liturgiája. Fordították Berki 

Feriz és Popovics István. Bp. 1944. 
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