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FELUJITVA ES MEGUJULVA

Nyíregyházán, 1981.augusztus 17-én szép számú ünneplő sereg vette körül az egyházmegyeí köz
pont udvarán felállított hatalmas oltárt. Öt keleti szertartású püspök mintegy száznegyven pappal
együttcelebrálta a szentmisét, amelyen részt vett Lékai László prímás bíborossal az élén a magyar
püspöki kar. Az oltár előtti sorokban foglaltak helyet a meghívott vendégek: a megyei és a váro
si tanács elnökei, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökhelyettese; a debreceni Református Akadé
mia s a különböző egyházak képviselői, az egyházközségek kiküldöttei és természetesen a hívek
nagy számban. Örömmel és hálával teltek el a szívek. Csaknem hetven év után újjáépüIt, illetve
nyolc új lakással kibővüIt az egyházmegyei központ és benne gyönyörű ékességével, a keleti stí
lusú kápolnával a modernül átépített papnevelő intézet: a Görög Katolikus Hittudományi Főis

kola és Szeminárium.
Amikor X. Pius pápa 1912-ben a Christifideles graeci bullával megalapította a hajdúdorogi

egyházmegyét, nemcsak a kezdet nehézségeivel kellett megküzdenünk, hanem a két év múlva ki
tört első világháború, majd az ezt követő esztendők nyomorúságával is. Az egyházmegye székhe
lye már 1914-ben Nyíregyháza lett, s itt kellett volna megszervezni - a bulla rendelkezései értel
mében - a görög katolikus papneveldét. Ez azonban a két világháború között - különféle okok
miatt ~ nem valósulhatott meg. Mint Timkó Imre is említi Keleti kereszténység, keleti egyházak
című könyvében, a növendékpapság előbb az esztergomi, majd zömmel a budapesti központi
szemináriumban nyert magas színvonalú, de kizárólag latin szellemű és nyugati teológiai gon
dolkodásnak megfelelő képzést. Bizonyos elvi, cölibátusbeli s egyéb kérdések miatt a hazai gö
rög katolikus papság egyre távolabb kerűlt mind római katolikus hittestvéreitől. mind az orto
dox egyháztól, nem tudta teljesíteni azt a hídszerepet, amelyet pedig az egyetemes egyház érdeké
ben betölteni kívánt. S erre mind kevesebb esély látszott, hiszen a növendékpapság továbbra is
távol élt az egyházmegyétől, a hívek közösségétöl, attól a liturgikus közegtől, amelynek lelki
pásztori szolgálatára készült.

Nemcsak a pápai bulla előírásait, hanem a görög katolikus szívek régi vágyát is teljesítette né
hai Dudás Miklós megyéspüspök, amikor 1950 szeptemberében elhatározta, hogy a püspöki lak
egyik szárnyában megnyitja az egyházmegye saját papnevelő intézetét. Az állam ezt jóakaratúlag
tudomásul vette, s kétév elteltével öt tanári kongruát biztosított az intézetnek. A szeminárium
ünnepélyes megnyitására 1950. október elsején, a Szűz Anya Oltalrnának ünnepén kerűlt sor.
Ezzel, bár szükséghelyiségekben és kezdetleges felszereltséggel, de elindult az egyházmegyében a
magyar görög katolikus papnövendékek felsöfokú teológiai oktatása és lelkipásztori munkára
nevelése. Az első esztendőben csak az első-és másodévfolyamos hallgatók kerültek Nyíregyhá
zára, a többiek Budapesten folytatták a már ott elkezdett tanulmányaikat. Néhány év elteltével
kiegészült az öt évfolyam és teljessé vált a tanári kar. Jelenleg csak huszonöt növendékünk van,
mert tizenöten katonai szolgálatukat töltik, öten pedig a budapesti Hittudományi Akadémián
tanulnak. A három elöljáró: rektor, spirituális, prefektus nyolc tanártal együtt végzi az oktatást.

A püspöki széklakba beszorított szeminárium helyzete csak akkor változott meg, amikor az új
főpásztor, Timkó Imre püspök elkezdte az egyházmegyei központ kibővítését és újjáépítését.
Nagy fáradozással és sok-sok utánjárással biztosította a tervek elkészítését, a kivitelezéshez és a
munkák elvégzéséhezszükségestöbb milliós pénzösszeget. Mivel látta, hogy az egyházmegye, az
adminisztratúra és a vikariátus papsága és hívei egyedül képtelenek ilyen hatalmas kiadás fede
zésére, elérte, hogy külföldi intézmények hozzájáruljanak az anyagi alapokhoz. Segített az Álla
mi Egyházügyi Hivatal, a megye és a város is. A hívek szintén nagy áldozatokat vállaltak. Az
egyházközségek a központi díjat duplázták meg, a papok pedig egyhavi keresetüket ajánlották
fel.
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Az I975-ben elkezdett munk a má r 1978-ban részleges eredményre vezetett : elkészült a köz
pontban dolgozók részére nyolc modern lakás. 1979 telén a tanárok, t isztségviselők bevonulhat
tak új otthonukba, s az így felszabadult helyiségekben is megkezdhették az áta lakitásokat. Két
lakásba a növendékek is átköl töztek. hogy az épí tők az általuk használt helyeket is munkába ve
hessék. Az erőfeszítések sikerrel jártak : tava ly elkészült a papnevelő intézet. A főískolai részben
négy tanterem, elöljáróí és tanári szobák; a szemináriumi részben négy nagyob b terem, hét cella,
egy nagyobb és egy kisebb ebédlő , társalgó, korszerüen felszerelt konyha, valamint kiegészítő és
egészségügyi helyiségek állnak a hallgatók és a tanárok rendelkezésére.

A papnevelő intézet "lelke" a kápolna csak később, az egész központi építkezés befejezésekor,
minde nnek koronájaként, 1981 nyarára lett kész. Addig szükségkápolnában folyt a szentmise , az
elmélkedés, az ima és az ájtatosságo k. A ritka sz é ps ég ű , keleti stílusú kupolás kistemplom fel
szentelésén a hálaadás utolsó szavai után buzgón szállt fel a könyörgés, hogy az így teljessé vált
keretbe n minél inkább valósággá váljo n a főpásztornak a papnevelő intézet elé tűzö tt jelszava :
felújitva és megújulva ! Fo ntos a Reret, de még fontosa bb a benső élet és a teológiai felkészülés.
Legyen hát ez az intézet otthona.a keleti teológia mű vel é s ének , a keleti hagyományoknak és az '
ősi keleti szertartásnak. Ezen munkálkodunk.

Szentmise Máriapócson. o görög katoliku s nagytemplom elötti téren. Igét hirdet T im kó Im re görög
katolikus megyéspüspök. A máriapócsi kegyhely egyike hazánk legrégibb és legnagyobb

búcsújáróhelyeinek. -
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