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A magyar görög
katolikusok története
A magyar nép ősei már évszázadokkal a honfoglalás előtt találkoz
tak a keleti kereszténységgel. Vándorlásaik során a bizánci biroda
lom közvetlen közelébe kerültek, s a bizánci egyház eredményes
térítő munkát végzett közöttük. A Cirill-legenda elbeszélése szerint
a türkök (=magyarok) saját nyelvükön végezték a szertartásokat, és
saját nyelvükön írt szertartáskönyvekkel rendelkeztek. Nyilvánvaló
azonban, hogy a kereszténység nem vert mély gyökeret közöttük, hi
szen a honfoglaló magyarokat a kortársak pogányoknak tartották.

Jó ötven évvel a honfoglalás után, 950 táján az ország második
közjogi méltósága, a gyula - név szerint valószínűlegZombor 
Bizáncban keresztelkedett meg, és magával hozta Hierotheoszt,
akit Theophülaktosz pátriárka (933-956) Magyarország püspökévé
szentelt.

A 10. század mások feléből származó régészeti leletek, főleg a te
metői emlékek tanúsága szerint Hierotheosz és szerzetesei az ország
nak szinte minden táján megkezdték az Evangélium hirdetését.

972-ben a bizánci és a német-római császárság - korábbi ellen
téteiket félretéve - szövetséget kötött egymással. Mivel mindkét
nagyhatalom hazánk közvetlen szomszédságában volt, s rnindket
ten terjeszkedő politikát folytattak, ez a szövetség a magyarság
számára végzetes veszedelem lehetőségét rejtette magában. Ezért
Géza fejedelem e politikai erőviszonyok és lehetőségek figyelem
bevételével Nagy Ottó német-római császárnak ajánlott fel szövet
séget, és tőle kért hittérítőket. A magyar kereszténység történetében
ez volt a fordulópont. Az országban azonnal megjelentek a nyugati
hittérítők, és ők is igen nagy erővel kapcsolódtak be a térítő mun
kába. Jellemző, hogy Géza a bizánci hittérítőket nem űzte ki az
országból, sőt, támogatta őket. Sorra épültek a bizánci templomok
és kolostorok. Hierotheosz püspöknek utódai is voltak: Theophü
laktosz és Antóniosz.

Sőt, Ajtony, a keleti vidékek hatalmas ura székhelyén, Maros
várott, görög kolostort létesített; ott a görög szerzetesek újabb
csoportja telepedett le, s a bizánci térítés újra felerősödött. Ennek
ellenére a politikai, főleg a külpolitikai viszonyok alakulása folytán
az ország teljes megtérítését nem a keleti, hanem a nyugati egyház
fejezte be, s a nép túlnyomó többsége a római szertartás követője

lett.
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A hierarchia

A bizánci szertartású
egyház

Szent István király kizárólag latin szertartású egyházmegyéket
szervezett, és a latin szertartású főpásztorok joghatósága alá ren
delte a magyarországi bizánci szertartásúakat is. A magyarországi
bizánci szertartású egyház mégis tovább élt. Erre számos adatunk
van. Így például a Szent László által rendezett szabolcsi zsinat
(1092) a papok házasságát és a nagyböjt kezdetét a bizánci egyház
előírásai szerint rendezte. Biztosra vehető, hogy egyes bizánci elő

írások népünk körében valóban meggyökeresedtek. A 13. század
elején az ország egész területén. szétszórtan, még számos bizánci
szertartású kolostor működött, III. Ince pápa, aki a magyarországi
egyházi helyzetet nagyon jól ismerte, joggal írhatta 1204. szeptem
ber 14-én Imre királyunknak, hogy az országban a görögöknek sok
kolostoruk van.

Felmerült egy bizánci szertartású püspökség felállításának terve
is. Imre királyunk jelentette III. Ince pápának, hogy a görög ko
lostorok a megyéspüspökök hanyagsága, valamint a fegyelmezet
len szerzetesek gondatlansága miatt pusztulásnak indultak. Arra
kérte a pápát, hogy ezeket akolostoregyházakat egyesítse köz
vetlenül a Szentszéknek alárendelt görög szertartású püspökségben.

A pápa a király kérésének teljesítéséről nem zárkózott el. 1204.
április 16-án levelet intézett a váradi püspökhöz és a pilisi apáthoz.
Felkérte őket, hogy folytassanak vizsgálatot ebben az ügyben, s
véleményt kért tőlük: helyre lehetne-e állítani a szerzetesek fe
gyelmét azáltal, hogyakolostoregyházak számára közvetlenül a
Szeritszéktől függő keleti szertartású püspökséget alapít.

A püspökség felállítására ismeretlen okokból nem került sor. A
terv azonban két, rendkívül fontos tanúságot tartalmaz. Egyrészt
a magyarországi görög katolikusok, pontosabban: a magyar görög
katolikusok nem követték Bizáncot az egyházszakadásban, mely
lO54-ben indult el, és 1204-ben vált teljessé.

Másrészt az ország területén keleti szertartású katolikus püspök
ség nem volt. Ez az egyetemes magyar történetírás számára is
igen fontos adat, mert a nemzetiségek éppen keleti szertartású
püspökségek meglétével akarják biztonyítani az országban való
jelenlétüket. Így például egyes ruszin történetírók azt állították,
hogy a munkácsi egyházmegyét egyenesen Cirill és Metód alapítot
ta. Állításukat egyetlen elfogadható bizonyítékkal sem tudták alá
támasztani - ennek ellenére a munkácsi és az eperjesi egyház
megyékben átment a köztudatba. Szent István király intézkedése,
mellyel a keleti szertartásúakat alárendeli a latin szertartású püs
pököknek, valamint Imre királyunk és III. Ince pápa levélváltása
egyértelműen bizonyítja, hogy hazánkban sem a 11., sem a 13.
század elején semmiféle keleti szertartású püspökség nem volt.
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Új kolostori központok

A magyarországi keleti szertartású kolostorok a 13. század első év
tizedeiben pusztulásnak indultak; egymás után kerültek a latin
szertartású egyház kezébe. Egyedül a szávaszentdemeteri kolostor
ban maradt fenn még száz évig a keleti szertartás. VI. Kelemen
pápa 1342.március 16-án kelt rendeletére Vitus nyitrai püspök ben
céseket telepített a kolostorba.

A görög kolostorok pusztulásával szinte egy időben megkez
dődött a Rómától elszakadt keleti szertartású nemzetiségek, a ru
szinok és a románok beáramlása az ország területére. Ezek papokat
is hoztak magukkal, s ahol megtelepedtek, kicsiny fatemplomokat
építettek, s új kolostorokat létesítettek, melyek apátjai kiterjesztet
ték joghatóságukat a környéken élő papokra is. Ezzel kezdődött

meg püspökségeik kialakulása. így alakult ki Kárpátalján a mun
kácsi püspökség a 15. század végén; a következő évszázadban
pedig Erdélyben a révi és a felsőszilvási püspökség. A felsőszilvási

püspök a 16. század végén Gyulafehérvárra költözött, s metropolita
címet vett fel. 6 lett az erdélyi keleti ortodoxok főpásztora.

A gyulafehérvári metropolita egész Erdélyre, a munkácsi püspök
pedig tizenhárom vármegyére terjesztette ki joghatóságát; nemcsak
a ruszinokra és a románokra, hanem a területen élő minden keleti
szertartású hívőre, tehát a magyarokra. a görögökre és más nem
zetiségű hívőkre is.

A nemzetiségi püspökök fennhatósága alá került keleti szertar
tású magyarokról csak szórványos adatokkal rendelkezünk a 13.
század végétől a 16. század derekáig. Emléküket elsősorban ré
gészeti leletek őrzik, írásos adatok nem állnak rendelkezésünkre.
Kétségtelen viszont, hogy azoknak a hajdúknak jelentős része, aki
ket Bocskay István fejedelem rendeletére (1605), de már csak tíz
évvel az ő halála után (1616) Dorogra telepítettek, görög szertartású
magyarokból állt. Ez a tény egymagában is bizonyítja, hogy a
viszontagságos körülmények ellenére a görög szertartású magyar
ság, ha csak csekély létszámban is, de fennmaradt.

A görög szertartású magyarok számát jelentősen növelte római
katolikus magyarok csatlakozása az ortodoxiához. A reformáció
terjedése idején számos helyről - elsősorban Szatmárban, Mára
marosban és Biharban - a katolikus papokat elűzték, főleg azok
ból a településekből. melyek török uralom alá kerültek. Itt a hívek
jelentős része református lett. Nagyon sok katolikus hívő azonban
az idegen nyelven végzett szertartás ellenére közelebb érezte ma
gához az ortodox vallást, mint a reformátust, melynek temploma
iban az istentiszteletet magyarul végezték ugyan, de nem volt
mise, nem voltak szentképek stb. Ezek szerint a mai magyar görög
katolikusok őseinek egy része római katolikus volt. Sok római
katolikus magyar hívő nemzetiségét is elvesztette: elrománosodott,
vagy ruténné vált.
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Az alföldi magyar községekbe költözött nemzetiségiek viszont
a környezet hatására elmagyarosodtak. Ez is jelentősen növelte a
keleti szertartású magyar hívek számát.

Görög ezertartású egyházi szervezet

A 16. század elejétől a hazánkban élő ortodoxok körében uniós
törekvések jelentkeztek. Ezek eredményeképpen a délszlávok egy
kis része 1611-ben, a munkácsi püspökség 1646-1721 között, a ro
mánok pedig 1700-ban egyesültek Rómával.

Az unió feltételei mindenütt azonosak voltak: az egyesült keletiek
elfogadják a pápa primátusát, a római egyház egész tanrendszerét,
teljes egészében megőrizhetik keleti szertartásukat, s elnyerik
mindazon mentességet és kiváltságot, melyekkel hazánkban a ró
mai papság rendelkezik. Ez utóbbi feltétel- az egyház egységének
eszméje mellett - az unió legerősebb indítéka volt.

A Szentszék az erdélyi egyesült románok számára már 1721-ben
felállította a fogarasi egyházmegyét. Ennek székhelye 1738-ban
Balázsfalva lett. Adélszlávok Márcsa székhellyel, a rutének pedig
Munkács székhellyel apostoli vikáriust kaptak. Mivel ezek a nép
csoportok állandó mozgásban voltak, apostoli vikárius-főpászto

raik minden további intézkedés nélkül kiterjeszthették felettük jog
hatóságukat. (A megyéspüspök joghatósága pontosan körülhatárolt
területre terjed ki.) Később Róma sorra szervezte számukra az
egyházmegyéket. 1771-ben megalapította a munkácsi, 1777-ben a
nagyváradi és körösi, 1818-ban az eperjesi egyházmegyét; 1853-ban
a fogarasi püspökséget Gyulafehérvár-Fogaras névvel érsekség
rangjára emelte, s alárendelte a nagyváradi, valamint az újonnan
létesített szamosújvári és lugosi egyházmegyét. Így hazánkban há
rom szláv és négy román egyházmegye jött létre. Ezekben éltek
a magyar görög katolikusok is. (A görög katolikus elnevezést Mária
Terézia 1773-ban vezette be a Monarchiában az egyesült püspökök
kérésére az "unitus" elnevezés helyett.)

A magyar liturgia

Hazánkban a keleti szertartású templomokban a liturgiát óegyházi
szláv nyelven végezték. Az erdélyi protestáns fejedelmek azonban
arra kényszerítették a románokat, hogy a szertartásokat saját nyel
vükön végezzék. Feltehető, hogy ezzel az intézkedéssel közelebb
akarták hozni őket a reformáció eszméjéhez. A románok csak nagy
nehezen törődtek bele a liturgikus nyelv megváltoztatásába; végül
is I. Rákóczi György uralkodása idején (1630-1648) véglegesen ki
alakult a román szertartási nyelv. Az unió alkalmával a Szentszék
a román nyelv használatát továbbra is engedélyezte.
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A liturgiát a magyar egyházközségekben is óegyházi szláv nyel
ven végezték, s ehhez a "szent" nyelvhez a magyarok éppen úgy
ragaszkodtak, mint a románok, bár ősi hagyomány szerint a litur
gikus énekek lefordítása már a 12. század végén megkezdődött.

A magyar nyelv templomi használata a hívek lelki igényévé vált,
s a 18. század közepétől a magyar egyházközségek papjai - köztük
Bacsinszky András hajdúdorogi lelkész, a későbbi munkácsi püspök
- sorra fordítják le a liturgikus szövegeket magyar nyelvre. A század
utolsó évtizedében elkészült Aranyszájú Szent János liturgiájának tel
jes fordítása. Előbb Krucsay Mihály gálszécsi lelkész (1793), majd
Kritsfalusi György ungvári tanár ültette át nyelvünkre 1795-ben.

A magyar egyházközségekben múködő lelkészek jó része min
den felsőbb engedély nélkül bevezette a magyar liturgiát. Úgy
tudták, hogy a keleti egyházban a népnyelv használata teljesen
jogszerű. Az egyházi főhatóságok részéről a magyar liturgikus
nyelvvel kapcsolatban azonban olyan merev magatartást tapasz
taltak, hogy arra a meggyőződésre jutottak, hogy a jelenlegi egy
házmegyei keretek között a magyar liturgia nem valósulhat meg.

A magyar egyházközségek 1868-ban Hajdúdorogon országos
kongresszust rendeztek, melyen külön magyar egyházmegye fel
állítását és a magyar liturgikus nyelv szentesítését követelték. En
nek azonban csak annyi lett az eredménye, hogy a király felállította
a hajdúdorogi külhelynökséget (1873).

A magyar liturgikus nyelv használatáról a Szentszék is értesült,
s ezt a gyakorlatot 1896-ban szigorúan megtiltotta. Erre a magyar
görög katolikusok 1898-ban megalapították a Görög Szertartású
Magyarok Országos Bizottságát, mely elsősorban a magyar püs
pökség felállítását követelte. S minthogy voltak, akik azt állították,
hogy magyar görög katolikusok nincsenek, hanem a magyar kor
mány a liturgia révén is magyarosítani akar, az Országos Bizottság
az 190o-as jubileumi szentév alkalmával zarándoklatot szervezett
Rómába. A 461 főnyi zarándokcsoport magyarul énekelt a Szent
Péter-templomban, s ezzel "élőben" bizonyította be, hogy léteznek
görög katolikus magyarok.

A hajdúdorogi egyházmegye

A görög katolikus magyarok kérését X. Piusz pápa teljesítette: 1912
ben felállította a hajdúdorogi egyházmegyét, melyhez 162 parókiát
csatolt. A liturgikus nyelv a klasszikus görög lett, ezt azonban a
papok csak az átlényegülés szavaiban használták, a szertartásokat
- engedély nélkül - továbbra is magyarul végezték.

Az egyházmegye első püspöke, MikIósy István (1913-1937) a
központi fekvésú Debrecenben telepedett le. Ide érkezett a Cser
novitzban feladott pokolgép 1914. február 23-án, mely elpusztította
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a püspök közvetlen munkatársait. A tragédia után a püspök Nyír
egyházára tette át székhelyét.

Az első világháború után a parókiák fele idegen uralom alá
került. Lehetetlenné vált az egyházmegyei intézmények kifej
lesztése; a papnövendékek római katolikus intézményekben
készültek hivatásukra.

Az egyházmegye második püspöke dr. Dudás Miklós (1939
1972) a második világháború és az azt követő viszontagságos kö
rülmények ellenére igen jelentős eredményeket ért el. Saját szék
házában felállította a papnevelő intézetet (1950); sorra alakultak
új parókiák; megtörtént a magyar liturgikus nyelv szentesítése: a
püspök a II. Vatikáni zsinaton 1965-ben a Szent Péter-templomban
teljes magyar liturgiát végzett a zsinati atyák jelenlétében; jogha
tóságát a Szentszék ideiglenesen kiterjesztette az ország egész te
rületére (1968).

A harmadik megyéspüspök dr. Timkó Imre volt (1975-1988).
Az ő nevéhez fűződik Nyíregyházán az egyházmegyei központ
kiépítése. Joghatóságát a Szentszék 1980-ban véglegesen kiterjesz
tette az ország egész területére. Ö szervezte meg a budapesti püs
pöki helynökséget. Ebbe a szervezetbe osztotta be a központtól
távol eső egyházközségeket.

A jelenlegi főpásztor, dr. Keresztes Szilárd nevéhez fűződik a
pápalátogatás megszervezése. Neki köszönhető a Szentatyának
Máriapócson és a debreceni református nagytemplomban tett lá
togatása. Sokirányú tevékenységének legfontosabb mozzanatai kö
zé tartozik az egyházmegyei élet fellendítése, a hitoktatás újjá
szervezése/ a középiskolai oktatás előmozdítása és a papnevelés
korszerűsítése.

A miskolci apostoli exarchátus

Az első világháború után hazánkban húsz eperjesi és egyetlen
munkácsi egyházmegyés parókia maradt. A Szentszék ezek számá
ra 1924-ben megszervezte a miskolci apostoli exarchátust, melynek
élére Papp Antalt állította. A főpásztor munkatársaival együtt tá
mogatta az egyházi unióra vonatkozó kezdeményezéseket. Az ő

támogatásával indult meg a Keleti Egyház című uniós szemle, mely
tíz éven keresztül (1934-1944) jelent megJ s ma már minden száma
jelentős kortörténeti forrásnak számít. Papp Antal 1945-ben bekö
vetkezett halála után a Szentszék a mindenkori hajdúdorogi püs
pököt bízta meg az exarchátus kormányzásával.

Ebben az egyházi szervezetben, akárcsak a hajdúdorogi egyház
megyében/ új egyházközségeket szerveztek, új templomok, kápol
nák épültek, s korszerűsítették az egyházi épületeket is. Figyelem
reméltó/ hogy az exarchátusban viszonylag igen magas a papi
pályára jelentkezők száma.
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