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A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE

FELÁLLÍTÁSA
1912. június 8-án jelent meg a hajdúdorogi egyházmegye alapító okmánya. a

Christifideles Graeci kezdetu bulla. Az új egyházmegye - malynek felállításá
val az Apostoli Szeritszék a görög szertartású katolikus magyarság régi óhaját
teljesítette - rendkívül bonyolult körűlmények között, csaknem kibékíthetetlen
ellentétek jegyében született meg. E tanulmányban azon problémákat ismertet
jük. melyek az egyházmegye megalapításával kapcsolatban felmerültek s melyek
gyökerei a régmúltba nyúltak vissza.

A MAGYAR NYELV LITURGIKUS HASZNÁLATÁNAK PROBLÉMÁJA. A
XVII. század a magyarországi görög szertartásúak életében sorsdöntő fordulatot
hozott. A század derekán a hatalmas klterjedésű munkácsi egyházmegye, a szá
zad végén pedig az erdélyi románok zöme egyesült Rómával.

A munkácsi egyházmegye - (területén élt a magyar anyanyelvű bizánci szer
tartású hívek túlnyomó többsége) - uniójának létrejöttében igen nagy része volt
Líppay György előbb egri püspök. majd esztergomi érseknek. aki élete végéig
odaadó, lelkes híve volt az uniónak s nem szűnt meg fáradozni az unió nyomán
előállt egyházjogi és közjogi problémák megoldásán. Rómában és Bécsben, sőt a
magyar földesuraknál is nunden szükséges intézkedést megtett a görög katolikus
papság érdekében s nem rajta múlt, hogy hosszú és küzdelmekben bővelkedő

évtizedeknek kellett eltelniök addig. míg az unió által biztosított jogok a való
ságban is érvényre jutottak. Végül is Bécs az uniót elfogadó papoknak biztosította
ugyanazokat a kiváltságokat, malyekkel a latin szertartású papság rendelkezett.
Róma pedig a munkácsi egyházmegye kanonizációjával (1771), illetve újabb
egyházmegyék felállításával a magyarországi görög katolikusok egyházkormány
zati helyzetét rendezte.

A magyarországi görög katolikus egyházmegyék hivatalos liturgikus nyelve
ószláv, illetve román volt. Korábban ez utóbbiak is az ószláv liturgikus nyelvet
használták; Rákóczi György fejedelem azonban - azzal az elgondolássa', hogy
megnyerje az erdélyi románokat a protestantizmusnak - arra késztette őket. hogy
a liturgiát a saját nyelvükön végezzék. (1)

Hazánkban szláv és román görög katolikusok mellett magyar anyanyelvűek

is éltek, amire számos bizonyítékunk van. Csupán egyetlen történeti tényt szö
gezünk le: a XVIII. század végétől kezdve a magyar nyelv templomi használata
egyre fokozódik, a következő században pedig feltűnően felgyorsul. Ezt bizo
nyítják e korból származó magyar nyelvű liturgikus szövegek, Ivánka Endre
állítása szerint: Ol.' .egy egészen felületes vizsgálat egy sor olyan magyar nyelvű

liturgikus szöveget hozott napvilágra, mely jóval régebbi a legrégibb nyomta
tott magyar görög szertartású liturgikus könyveknél". A tudós professzor szerint
e kéziratok a XVIII. század végéről valók, s ami a legfőbb: használták ís
azokat. (2)

A liturgia-fordítással kapcsolatban külön kell megemlítenünk Kritsfalusi
György ungvári tanár munkáját ; Aranyszájú .Szent János líturgiáját teljes
egészében lefordította (a pap által csendesen mondandó imákkal együtt) és azt
Bacsinszky András munkácsí püspöknek ajánlotta (1795), megjegyezve, hogy őt

e munka elvégzésére sokan bíztatták. Ugyanez a püspök hajdúdorogi lelkész
korában maga is fordított egyházi énekeket magyar nyelvre (3) és ő tudta leg
jobban, hogy erre mennyire szükség van. hiszen egyik püspöki körlevélben
megállapítja: Ol•• .lelkészeinknek az iskolából kikerülő és papi pályára készülő

fiai szlávul olvasni nem tudnak". (4)
Az ismeretlen fordítók magyar egyházközségekben működő lelkészek le

hettek - mint ahogy Bacsínszky András esete is bizonyítja. Ezzel nemcsak
hiveiknek lelki igényeit elégítették ki, hanem megmentették a görög katolikus
magyarságot, rnely éppúgy menthetetlenül pusztult volna, mint a magyar li
turgia bevezetésével késlekedő hazai ortodoxia. (5)
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A magyar liturgia térhódításában e belső okok mellett külső tényezők is
közrojátszottak. így egyes adatok szerint az Alföldön oly ortodox lelkészek jelen
tek meg, kik "magyar nyelven prédikáltak és végezték a különféle szertartásokat"
azzal a céllal, hogy "a magyar liturgiával a schizma karjaiba édesgessék őket"

(ti. a magyar híveket), ezért a görög katolikus papok "saját felelősségükre meg
kezdik az énekfordítást, de ezeket elsősorban csakis külső ezertartásokban al
kalmazzák", (6) Más adat szerint Hajdúdorogról a tokaji ortodox görög lelkészhez
járnak gyónni (7), aki ugyan a szentrnísét görögül végezte. de a hívek magya
rul énekelhettek. (8) Am nem valószínű, hogy az ortodoxia jelentősebb hatást gyako
rolt volna a magyar liturgia terjedésére, hiszen mint fentebb említettük 
hasonló problémával küszködött. E folyamatban a legerőteljesebb gyorsító té
nyező a nemzeti érzés ébredése volt.

II. József - híven államfilozófiájához - az ország termetén kötelezővé teszi
a német nyelv hivatalos használatát (1784). A császárhoz hű főurak az uralkodó
elképzeléseit még magánéletükben is megvalósították: a társalgás nyelve köztük
a német lett, gyermekeik meg sem tanultak magyarul. A szellem emberei
azonban tudatosították a néppel, hogy nyelvünket halálra ítélték, de rajtunk áll.
hogy megmentsük és életben tartsuk. Nekik köszönhető, hogy már az 1791-es
pozsonyi országgyűlésen megindult a küzdelem a magyar nyelv jogainak bizto
sításáért,

Ettől kezdve a magyar liturgia ügye szervesen kapcsolódik a nemzeti tö
rekvésekhez, sőt a későbbiek során egy időre kifejezeUen nacionalista színe
zetet ölt. A nacionalizmus kialakulására, lélekmérgező hatásaira és tragikus
következményeire itt most szükségtelen kitérnünk. Tény, hogy ez hatotta áJt a
magyar közvéleményt is, s ennek következtében a görög katolikus magyarság
számára a magyar liturgia egzisztenciális kérdessé vált: döntenie kellett, magyar
marad-e, vagy görög katolikus. 'I'emplomaíkat a szertartás nyelve szerínt "oláh"
vagy "orosz" templomnak nevezték: a köztudatba átment, hogy aki görög kato
likus, az magyar nem lehet. E megkülönböztetés - vagy megbélyegzés - a
világi görög katolíkus hivő számára hátrányos következményekkel járt együtt.
Mindebből érthető az az egyre határozottabb fellépés, sőt lázongó türelmetlenség,
amivel a magyar liturgia hivatalos elismerését követelték.

Kétségtelen, hogy semmiféle nyoma nincs annak, hogy bármelyik egyházi
hatóság a magyar liturgia használatát engedélyezte volna. Tehát azok a lelké
szek, akik a liturgiát magyarra fordították és az anyanyelvükön végezték, ezt
valóban a saját felelősségükre tették. Ugyanakkor ők is, híveik is, sőt püspökeik
is meg voltak győződve arról, hogy a liturgia nyelvének megállapítása a bizánci
egyház belügye lévén, kizárólag a megyés püspöktől függ annak engedélyezése.
Ezért eleinte a görög katolikus magyárok nem is gondoltak egy új egyházmegye
felállítására; minden törekvésüle csupán arra irányult, hogy a magyar szertar
tásí könyvek kiadását biztosítsák. Erre elsősorban a Iőpásztorukat kérték, neve
zetesen a munkácsi püspőköt, akinek joghatósága alatt élt a legtöbb magyar hivó.
A püspök azonban ezt anyagi okokra hivatkozva háríthatta el, mert végül is a
legnépesebb magyar görög katolikus egyházközség, Hajdúdorog városa az or
szággyűléshez fordult a magyar liturgikus könyvek kiadása ügyében.

E lépésük a maga korában nem volt meglepő. Hiszen 1773-ban Mária Te
rézia egy püspöki bizottságet szervezett a görög katolikus liturgikus könyvek
rendezésére és a bécsi kormány költségén történő kiadásának előkészítésére. S
e bizottság, melynek tagja volt Bacsinszky püspök is, 17 egyházi könyv kiadását
határozta el, de ezek közt magyar nyeívű nem volt. A hajdúdoroglak tehát méltán
várták az országgyűlés támogatását. Kérésüket a nevezetes 1843f44-es ország
gyűlésen a hajdúkerület követe terjesztette elő. Az országgyűlés azonban, mely
fél évszázados küzdelem eredményeképpen diadalra vitte a magyar állarrínyelv
ügyét, a kérést anyagi fedezet hiányában elutasította, A dorogiak annyit mín
denesetre elértek, hogy a magyar liturgia ügye a közvélemény tudomására ju
tott: foglalkoztak vele a törvényhatóságok és az újságok is. így érthető, hogy a
szabadságharc kultuszminisztere, Eötvös József levélben közölte Popovics Vazul
munkácsi püspökkel, hogy a kormány - amennyiben a püspök gondoskodik
az egyházi könyvek magyar nyelvre történő fordításáról - hajlandó az anyagi
feltételeket biztosítani. (9) A szabadságharc bukásával ez a terv sem valósult
meg. (Megjegyzendő, hogy az elmúlt évtizedekben annyi liturgiafordítás látott
napvílágot, hogy újabb fordításra talán már nem is volt szükség ; csupán az
egyházi jóváhagyás és a kiadás volt problernatíkus.) Ezzel szemben a bécsi
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kormány. közbenjárására az Apostoli Szeritszék a magyarországi román görög
katolikusok számára külön érseki tartományt szervezett: a fogarasi püspökséget
érseki rangra emelte; két új püspökséget szervezett (a szamosújvári t és a Iugo
sit), s ezek a már meglevő nagyváradi püspökséggel együtt egy metropoliában
tömörültek. A munkácsí egyházmegyéhez tartozó román parochiák a szamos
újvári, illetve a nagyváradi egyházmegyébe kerültek (1853). Mindez akkor tör
tént, amikor az udvarhoz hű magyar főurak emlékirataikban azt hangsúlyozták.
hogy a monarchia újjászervezése érdekében "igénybe kell venni a nemzetiségek
magyarellenes aspírációit és császárhű érzelmeit is". (10)

Érthető, hogy éppen az abszolutizmus idején terjedt legerőteljesebben az egy
házközségekben a magyar liturgia. Ekkor lépett a színre Farkas Lajos, a
hajdúkerület főhadnagya, később Hajdú megye főügyésze és árvaszékí elnöke,
aki mint írnok részt vett az emlékezetes 1843/44-es országgyűlésen. Emlékiratában
elmondja, hogy fiatal kora óta az volt élete célja, hogy küzdjön a magyar litur
gia elismeréséért: " ... mert ügyünket a magyar nemzetiség szent ügyének is te
kintem, emellett pedig kűzdeni, élet-halálharcot vívni, habár egymagam marad
nék is, dicsőségemnek és elmaradhatatlan kötelességemnek ismerem". (11) Kez
deményezésére Hajdúdorogon közgyűlést tartanak (1863. május 22.), melyen el
határozzák, hogy küldöttséget menesztenek Ungvárra a püspökhöz s a magyar
liturgia szentesítésére vonatkozó kérelmüket írásban terjesztik elő. Ez meg is
történt. A püspök a küldöttséget kitüntető szlvélyességgel fogadta; kijelentette,
hogy kérésük jogos, s a teljesítésének nincs akadálya, ezért úgy hiszi, hogy ..rö
vid idő alatt magyar isteni tisztelettel örvendeztetheti meg szerétett magyar
híveit", (12) Néhány hónappal később azonban az esztergcml érsek figyelmez
tetésére ugyanez a püspök a magyar liturgiát néhány kisebb engedélytől elte
kintve betiltja: ". ..a szerit liturgiát további Intézkedésig, vagyis addig, míg
ennek magyar fordítása hitelesítve nem lesz, s innen ki nem adatik, saját részéről

kizárólag az egyházi szláv nyelven végezze" - írja a lelkészeknek (1863. novem
ber n.).

A püspök ezen rendeletéből is az csendül ki, hogy a magyar liturgia ügye
csak azon fordul meg, hogy a magyar egyházi könyveket a főhatóság eddig még
nem hagyta jóvá. Sem a püspök, sem a prímás álláspontján nem ütközhetünk
meg. Egyrészt ugyanis számos történeti ténnyel bizonyíthatjuk, hogy a munkácsí
püspökök oly intézkedéseket hoztak, melyek a keleti jog szerint a pátríárcha
hatáskörébe tartoznak (az unió előtt általában pátríárchának nevezték őket),

másrészt 'a munkácsi egyházmegye kánoni felállítását követő évektől kezdve a
munkácsi püspökök egyházmegyéjük területén a latin jogot juttatják érvényre,
Intézkedéseikben sohasem hivatkoznak a Trullanumra, annál többet viszont a
Tridentinumra, sőt oly pápai konstitúciókra, amelyek csak a latin egyházat kö
telezik. A latin jog jutott érvényre a perjogban. a házasságjogban. a büntető

jogban, az egyházi életnek szinte minden területén.
A latin jog átvétele kétségtelenül gyakorlati előnyökkel is járt, azonban

egyrészt csaknem áthidalhatatlan szakadékot vágott nemcsak a görög katolikusok
és a keleti ortodoxok közé, hanem megosztotta a hazai görög katolikus egyház
megyéket is; másrészt ilyen körülmények között a liturgia nyelve nem marad
hatott többé egyetlen egyházmegye belügye; így a prímás mint metropolita, jo
gosan figyelmeztette a megyés püspököt a jóvá nem hagyott magyar Iiturgla ter
jedésével kapcsolatban.

A MAGYAR GÖRÖG KATOLIKUS PüSPÖKSÉG FELÁLLíTÁSÁNAK ESZ
MÉJE. Farkas Lajos kezdettől fogva azon az állásponton volt, hogy a magyar
görög katolikusok számára önálló püspökséget kell szervezni ..... kinek is kor
mányzata alá adassanak az összes magyar egyházak, s ez legyen kötelezve arra,
hogy a szükséges egyházi könyvek magyarra fordítását azonnal munkába vegye,
s a magyar nyelvet saját püspöki hatalmánál fogva a kormányzata alá vett
egyházakba minden halogatás nélkül bevigye". (13) Nem bízott abban, hogy
rninden egyes magyarországi görög katolíkus püspök hajlandó lenne a magyar
liturgia bevezetésére. E feltevését támasztotta alá később Pap-Sailágyí nagyvá
radi püspök egyik intézkedése. Ugyanaz a püspök, aki a maga korában hírneves
egyházjogi művében leszögezte: "A Keleti Egyháznak sajátos vonása a nép nyel
vének használata a szent szertartásokban", (14) a makói templomban még li

magyar éneklést is betiltotta; ami országos felháborodást váltott ki.
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A magyar egyházközségek a magyar liturgiát betiltó főpásztori rendelet meg
jelenése után - amit végrehajtani nem is lehetett - felvették a kapcsolatot a
hajdúdorogíakkal, akik Farkas Lajos kezdeményezésére most már ezek nevében
is felléptek. Kérvényt intéztek a királyhoz, a hercegprímáshoz, az udvari fő

kancellárhoz és az országgyűléshez. E kérvények míndegyikében előadják prob
lémáikat és kérik: 1. a magyar liturgikus nyelv szentesítését; 2. magyar görög
katolíkus püspökség felállítását; ha azonban ennek jelenleg valamilyen elhárít
hatatlan akadálya lenne, független helynökség szervezését; 3. országos gyűlés

rendezésének engedélyezését. E kérvényekre azonban válasz nem érkezett.
A poli tikai körülmények a kiegyezés folytán úgy alakultak, hogy az országos

gyűlés megtartásának nem volt akadálya. Ennek sikerét a közbejött makó i ese
mény is elősegítettet ezzel az újságole annyit foglalkoztak, hogy a magyar liturgia
kérdése széles körben ismeretes lett, és minden fórumon támogatókra talált.

Az országos kongresszust 1868. április 16-án tartották meg Hajdúdorogon.
33 egyházközség képviseletében 220 kiküldött és 20 lelkész jelent meg; további
19 község és 11 lelkész levélben jelentette be, hogy a kongresszus határozatait
eleve elfogadják. A kongresszus lényegében a korábbi kívánságokat fogalmazta
meg: a magyar nyelv liturgikus használatának törvényesítését, a magyar görög
katolikus püspökség felállítását, melynek székhelye Hajdúdorog. A kongresszuson
állandó bizottságót szerveztek Farkas Lajos elnökletével, ennek Iett feladata az
újabb kérvények megszerkesztése, az illetékesekhez való eljuttatása s általában
a probléma felszínen tartása. ,

Az állandó bizottság a kongresszus után azonnal kinyomtatta a határozatokat;
megküldte az ország törvényhatóságainak, és ezek mindegyíke támogatásáról biz
tosította a görög katolikus magyarságot, A napilapok is sokat foglalkeztak a
problémával, hangulatot keltve az ügy mellett.

Az állandó bizottság 24 tagú küldöttséget szervezett az újabb kérvényeknek
az illetékesekhez való eljuttatására. (A küldöttség vezetője II református vallású
Sillye Gábor, a hajdúkerület főkapitánya volt, mert más közéleti személy nem
vállalkozott rá.) A küldöttséget mindenki, akit felkerestek (Andrássy míníszter
elnök, Simor hercegprímás, Deák Ferenc és sok más élvonalbeli politikus), rend
kívül meleg fogadtatásban részesítette, s mindenki támogatást ígért. Simor her
cegprímás nyíltan megmondta, hogy a magyar liturgia ügyében Rómához kell
fordulni, de megígérte, hogy ott is tárnogatni fogja őket. Mindehhez a sok ígé
rethez és biztatáshoz még az is hozzájáruIt, hogy Pankovics István munkácsi
püspök kánoni látogatást tett Hajdúdorogon, s ott bejelentette, hogy élete leg
szebb feladatának tartja, hogy ő legyen az első magyar görög katolikus püspök.

Igy a magyar görög katolikusok bizton remélhették. hogy álmaik nemsokára
valóra is válnak. Ebből azonban nem lett semmi. A hajdúdoroglak újabb küldöttsé
get szerveznek, újra végigjárják az illetékes szerveket, újra bíztatást és ígéreteket
kapnak. S mindebből csak annyi valósult meg, hogy a kormány és a munkácsi
püspök között folytatott hosszú tárgyalás után a király felállította a hajdúdorogi
külhelynökséget. Ehhez azonban mindössze 33 munkácsi egyházmegyéhez tar
tozó paróchiát csatoltak; a többi magyar egyházközségről nem történt semmi
féle intézkedés.

Az első külhelynök Danilovics János Munkács egyházmegyei kancellár ka
nonok lett, laki kilenctagú fordító bízottságot szervezett, mely évek munkája
során lefordította és kiadta a legfontosabb szertartásí könyveket magyar nyel
ven. Ez némileg csökkentette azt a csalódást, amit a vikáríátusság felállítása
jelentett. A görög katolikus magyárok abban bíztak, hogy most már maga a
vikárius teszi meg a szükséges lépéseket céljaik elérése érdekében. Erre azonban
nem került sor, viszont egyre hangosabban szólaltak meg a magyar püspökség éS
a magyar liturgia ellenzői. A magyar liturgia terjedését Rómába is jelentették;
XIII. Leó pápa utasította Pásztélyi János munkácsi püspököt. állítsa vissza az
eredeti liturgikus nyelvet. A püspök, ki semmiféle érdeklődést nem mutatott
magyar híveinek problémái iránt - szemben elődeivel -, a pápa 'utasítását
azonnal közölte papjaival, sót az egyházmegye fegyelmi szabályai közé iktatta.

E váratlan fordulatra az állandó bizottság szinte azonnal összeült (1881. ja
nuár 23). Úgy döntött, hogy ismét kérvénnyel fordul a királyhoz, a val1ás- és:
közoktatásügyi miníszterhez és az országgyűléshez, s ragaszkodik a korábbi cél
kitűzésekhez. A kérvényeket most is küldöttség vitte a fővárosba. hol a vezető

politikusok - köztük Tisza Kálmán míníszterelnök - támogatásukról biztosí
tották őket.
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Ezúttal a király utasítására tárgyalások indultak meg a püspöki kar tag
jaival, sőt a kultuszminiszter megkérdezte a budapesti tudományegyetem hit
tudományi karának véleményét is. E tárgyalások során kiderült, hogy a mun
kácsi és az eperjesi püspök kivételével a püspöki kar és a teológiai szakbizott
ság egyértelműen ellenzi az új püspökség felállítását.

A magyar római katolikus püspöki kar állásfoglalása érthető: a közelmúlt
ban tiltotta be az Apostoli Szeritszék a magyar liturgiát, s nincs rá semmi re
mény, hogy döntését megváltoztatja ; így viszont nincs szükséz új püspökségre.
Ezenkívül egyes hazai és külföldi lapokban éppen ezekben az években oly hí
resztelések láttak napvilágot, hogy a magyar kormány még a liturgiát is a
magyarositás céljaira akarja felhasználni. (Erre a vádra maguk a magyar görög
katolíkus vezetők is alapot adtak nacionalista színezetű nyilatkozataikkal.)

A görög katolikus magyarok nem tehettek egyebet, mint hogy újra kérvé
nyeket szerkesztettek az ország vezető embereihez, és újra küldöttségeket menesz
tettek hozzájuk. A vezetőségben új arcok tűntek fel; Farkas Lajos a mozgalorn
51. évében fejezte be életét; nemsokára követte őt az első helynök is.

Eseményekben bővelkedő esztendők után érkezett el a millennium. Az ország
ünnepelt; a görög katolikus magyárok azt hitték, hogy ez az év meghozza küz
delmeik eredményét. 1896. június 27-én, azon a napon, amikor a kormány tagjai
már ki tudja hányadik kérvényüket vették át, az állandó bizottság kívánságára
a hajdúdorogi lelkészek ünnepélyes magyar nyeívű misét végeztek a budapesti
egyetemi templomban, amiről a fővárosi lapok részletes beszámolót közöltek.
s aminek igen súlyos következményei lettek. Róma a magyar liturgiát, sőt még
a liturgikus fordításokat is betiltotta s elrendelte az eddig kinyomtatott könyvek
megsemmisítését; Bánffy míníszterelnök viszont a parlamentben jelentette ki,
hogy előbb a magyar liturgia kérdését kell megoldani, s csak aztán lehet szó
egy új püspökség felállításáról.

Róma döntését a liberális és szabadkőműves sajtó Vatikán-, sőt egyházellenes
támadásokra használta fel. A görög katolikus magyarság belátta, hogy ha ered
ményt akarnak elérni, fel kell számolni a nacionalista vonalvezetést és kizáró
lag az egyházi utat kell járniok.

A hivatalos állásfoglalások meghozták a maguk pozitív eredményeit. A moz
galomhoz csatlakoztak, sőt annak élére álltak a fővárosi görög katolikus értel
miségiek, s ennek [elentőségét az a tény is aláhúzza. hogy a liberalizmusnak
éppen ezekben az években sikerült a latin szertartású értelmiségi réteget az
egyháztól elfordítani, sőt szembeállítani vele.

Alapos előkészítés után megalakult a Görög Szertartású Katolikus Magvarole
Országos Bizottsága (Budapest, 1898. június 20.), melynek elnöke Szabó Jenő fő

rendiházi tag lett; a 165 tagú választmányban képviselve volt az ország csaknem
valemennyi jelentősebb görög katolikus egyházközsége. Az Országos Bizottság
legelső feladatának tartotta a mozgalmat a nacionalista mozzanatoktól meg tisz
títani, s azt tisztán vallási alapokra helyezni. Eleinte nem kívánta új püspökség
felállítását, csak a magyar liturgia szentesítését a meglévő egyházmegyei keretek
közőtt; utóbb azonban felismerte ennek lehetetlenségét, Felhívására -- mínden
külön agitáció nélkül - 113 paróchia csatlakozott a mozgalomhoz 134527 hivő

vel. (Összehasonlításképpen: a nagyváradi görög katolíkus egyházmegye híveinek
száma ekkor 102700 volt, ebből 25317 vallotta magát magyar anyanyelvűnek.)

Az Országos Bizottság 1900-ban, a jubileumi szentév alkalmával, zarándok
latot szarvezett Rómába. A 461 tagú zarándokcsoportot fogadta XIII. Leó pápa,
aki előtt Vályi János eperjesi püspök latin nyelvű beszédében adta elő a görög
.katolikus magyarság kívánságait (1900. március 9.).

AZ EGYHÁZMEGYE FELÁLLíTÁSA. A római zarándoklat után tizenkét évig
kellett 'várnia az egyházmegye felállítására. A magyar görög katolikusok törek
vései ellen nemcsak nacionalista erők küzdöttek, hanem Ferenc Ferdinánd trón
örökös is, akinek magyarellenes beállítottsága közismert. Utolsó ptllanatig til
takozott az egyházmegye felállítása ellen, sőt állítólag a Vatikánnal való sza
kítással is fenyegetőzött (15). Zichy János kultuszminiszternek azonban sikerült
megnyernie Ferenc Józsefet, s így érthető, hogy X. Pius pápa Lúdvig Pastort.
a római osztrák történeti intézet igazgatóját fogadva (1912. május 6.) kijelent
hette, hogy az új görög katolíkus egyházmegye felállításához valamennyi ma-
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gyarországí püspök hozzájárult. (16) Ennek ellenére a magyarellenes naclorra
listák nem szűntek meg izgatni az új egyházmegye ellen; sőt pokolgépes rnerény
letét kíséreltek meg az egyházmegye első püspöke, Miklósy István ellen (Deb
recen, 1914. február 23.). A püspök ugyan megmenekült, de környezetéből há
rom ember elpusztult.

Az új püspöknek számos súlyos problémával kellett szembenéznie. a) A
püspöki székhely kérdése. A mozgalrnat elindító Hajdúdorog természetesnek
tartotta, hogy a róla elnevezett egyházmegye székhelye ott is legyen. Központi
helyzeténél fogva erre a legalkalmasabb Debrecen városa volt, mely eleinte
szívesen fogadta volna a görög katolikus püspököt. De a város, protestáns jel
legét féltve, korábbi határozatát és bőkezű ajánlatait visszavonta. Ennek ellenére
Miklósy püspök ezt a várost választotta ideiglenes székhelyéül ; a bombamerény
let után azonban Nyíregyházára költözött. Egyébként a székhely kérdése éles
vitákhoz vezetett és egy időre megbontotta a magyar görög katolikusok egységét.

b) A liturgia nyelve a Christifideles bulla intézkedése értelmében a klasszi
kus görög nyelv; a magyar nyelvet csakis oly mértékben lehet használni, mint
ahogy a római katolikus liturgiában szokásos, Az intézkedést három évvel az
egyházmegye alapítása után kellett volna végrehajtani; erre azonban nem ke
rűlt sor. A háború alatt görög nyelvű mísekönyv kinyomtatására nem volt
lehetőség; a háború után kiadott mísekönyvben a kánoni rész görögül is meg
található. A Keleti Kongregáció ezen átmenetinek minősített megoldás ellen
nem tett kifogást. (17) A magyar liturgia elismeréséért folytatott küzdelern a II.
vatikáni egyetemes zsinaton fejeződött be: az egyházmegye főpásztora. Dudás
Miklós 1965. november 19-én magyar nyeívű szentmísét mondott a zsinati
atyák jelenlétében. így született meg hivatalosan is a bizánci liturgia magyar
nyelvű változata.

c) Az egyházmegye területén kívül maradt görög katolikusok helyzete. Az
1910. évi népszámlálás adatai szerint az ország területén 304322 magyar görög
katolikus élt; közülük 183575 került a hajdúdorogi egyházmegyébe. A hívek
4()o/0-a a régi egyházmegyékben maradt, illetve szétszórtan élt a római katolíkus
püspökség területén. Az előbbiekkel kapcsolatban az Országos Bizottság, a vesz
tes világháború következményeit előre látva, azt javasolta, hogy helyezzék őket

a területileg illetékes római katolikus püspök joghatósága alá (1917). Erre azon
ban a görög katolikus püspökök tiltakozása míatt nem kerűlhetett' sor.

Az ország keleti feléből megindult az átköltözés az iparilag fejlettebb vidékek
felé. A szórványokban élő görög katolikusek helyzetét az Apostoli Szeritszék megol
dotta; a hajdúdorogi püspök joghatóságát - egyelőre ideiglenes jelleggel - az ország
egész területére kiterjesztette (1968). A szórványokban élő hívek lelki ellátása
a latin szertartású főpásztorok és plébánosok megértő támogatásával megindult;
az eredmények biztatóak, ahogy azt a magyar görög katolikusok történetének
egyik legfontosabb okmánya, a Püspöki Kar 1974. szepternber 12-én kiadott,
a szórványokban lakó görög katolíkus hívek lelki gondozásával foglalkozó kör
levele megállapítja.
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