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Görög katolikusok
Ukrajnában
és Belorussziában
A mai helyzet megértéséhez 1944 végéig kell időben visszanyúl
nunk, amikor a politikai irányítás az új metropolitától, [oszif Szli
pijtől a szovjethatalomnak való behódolást és a Rómával való sza
kítást követelte. Az érsek ezt püspöki karával és papságának túl
nyomó többségével együtt elutasította. 1945-46-ban bebörtönzések,
politikai perek, kényszermunkára hurcolások és gyilkosságok, illet
ve a görög katolikus "vezetésből" kikényszerített, a Moszkva irá
nyította pravoszláv egyházhoz való csatlakozást "kérő" szinódus
következményeként a Szovjetunióban hivatalosan megszünt a görög
katolikus szertartás. I. Ortinszkij szerint a lelkészek mintegy ID
lO%-ának (300-300 papnak) sikerült külföldre, részben Lengyelor
szágba távoznia, illetve folytatnia egyházi, vallási tevékenységét. Ek
kor és 1947-ben, amikor a kárpátaljai görög katolikusok "csatlakoz
tak" az ortodoxokhoz, az illetékesek hasonlóan bántak el az utóbbi
vidéki, sőt a lengyelföldi bizánci szertartású katolikus papsággal is.

Bendász Dániel 130 hitét megvalló és meghurcolt kárpátaljai
lelkészről tud, akik közül 30-40 főt megöltek vagy akik fogság
ban, kényszermunkában elpusztultak. Meggyilkolták Romzsa Tó
dor munkácsi segédpüspököt, 1956-ban tért haza Szibériából a hi
vatását illegálisan gyakorló Ivan (lános) Margitics, akit Dmiterko
Szafran ugyancsak "földalatti" ivano-frankovszki megyéspüspök
1988-ban titokban püspökké szentelt vagy Melles Jenő János és
Mondi Miklós, akik több mint egy évtizedes, munkatáborban töl
tött rabság után Magyarországra települtek át. A meghurcoltak
többsége illegálisan, majd 1989 után nyilvánosan folytatta lelkészi
munkáját. (A szlovákiai és romániai görög katolikusság, illetve
papjaik sorsa hasonló volt. A hívők csak Jugoszláviában és Ma
gyarországon gyakorolhatták vallásukat, igaz, nem korlátozások
nélkül. Hazánkban azért, mert a magyar görög katolikusok a Va
tikánnak voltak alárendelve.) XII. Piusz pápa 1946-ban és 1952
ben hiába tiltakozott a szovjet kormánynál. Ortinszkij több mint
négymillióra teszi a régebben vagy a II. világháború után külföldre
távozott, Észak- és Dél-Amerikában, valamint Angliában, Németor
szágban és Franciaországban élő ún. ukrán katolikusok számát.

A görög 'katolikus egyház Ukrajna belsejében sem szűnt meg
létezni. Mint a Pravoszlavnij Visznik egyik 1957-es száma megálla
pította, százával voltak a moszkvai pátriárkátusnak magukat alá-
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Támadás görög
katolikusok ellen

1968·ban

vetni nem hajlandó parókiák. Sok erőt adott a túléléshez, kitartás
hoz és az újjászületés reményét jelentette, hogy - már a hruscso
vi hatalomgyakorlás idején 1963-ban, szibériai kény
szermunkája és hányattatásai után Szlipij metropolita Rómába
mehetett, majd bíborosi címet kapott. Egyháza valójában pátriár
kájának tekintette.

Az ukrán katolikus egyház 1956 utáni "féllegalitása" annyira
komoly tényezőnek számított, hogy a sajtó gyakran közölt róla
kompromittáló 'célzatú írásokat. Nikolaj Csameckij püspök vala
mint számos pap és hívő visszatérése után Szibériából 1957-ben,
kezdetét vette a görög katolikus egyház szervezetének újjáépítése
és a vallási élet feléledése. Ezt a '60-as évek közepén még letar
tóztatások és perek hulláma követte, de a '70-es években sok kö
zösség és lelkész fordult - a Szovjetunió alkotmányában dekla
rált lehetőségekre hivatkozva - az illetékes szervekhez, hogy en
gedélyezzék a vallásgyakorlást. A válasz így hangzott: a moszk
vai pravoszláv pátriárkátusnak a nép akaratából rendelték alá az
ukrán görög katolikusságot. Nyugat-Ukrajnában a görög katoliku
sok szembenállása - mint íjgyártó István írja - a moszkvai érde
keket érvényesítő és az oroszosítást szolgáló pravoszláv egyházzal
az ukrán nemzeti törekvések és az Európahoz való kötődés jelképévé
vált. A már a 'IDoas évektőllétező ukrán ellenzék egy része görög ka
tolikus háttérrel indult, vagy hamar felismerte annak fontosságát.

Nem véletlen, hogy Filaret kijevi ortodox metropolita 1968-ban
frontális támadást indított az ősi pocsajevi (lengyelesen poczajó
wi) monostor ellen, amelyben szerzetesek éltek. Bebörtönöztek
több lelkészt, 1969-ben pedig Vaszil Velicskivszkij illegálisan mű

ködő püspököt is, aki az ukrán katolikus egyház újraépítésén fá
radozott. 1972-ben mégis 180 pap kérte a szovjet kormányt, enge
délyezze egyes templomok használatát. Példájukat mások is kö
vették. A megtorlás nem maradt el, de a hamarosan megjelenő

szamizdat kiadványokból egyre többen szerezték meg az addig
eredményesen titokban tartott információkat. Színre léptek a más
ként gondolkodók, az emberi jogokért, Ukrajna felszabadításáért,
a vallásszabadságért harcolók csoportjai. A hatalom az ukránokat
- Ortinszkij szerint - szigorúbban büntette, mint az oroszokat
vagy a zsidókat. S Nabywaniec tanulmányából tudjuk, hogy az
ukrán Helsinki-csoportot 1977-ben lágerbe küldték, mert számon
kérte egyházuk jogait. "Ismeretlenek" által végrehajtott gyilkossá
gok, terror, gyerekek bebörtönzése is előfordult. A '80-as évek
kommunista sajtójából kiderül: Nyugat-Ukrajnában az egykori
görög katolikusok többsége nem fogadta el a pravoszláv vallást,
számos pravoszláv pap pedig szoros kapcsolatban állt a görög
szertartású katolikus egyházzal.

A '80-as években egyre többen, főleg fiatalok találták meg az
utat a valláshoz, és ez a folyamat az ukrán nemzeti öntudat erő

södésével társult. Ehhez működő lelkészeken, szerzeteseken és
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Az egyházak helyzete
a 80-a8 években

Gorbac8ova
Vatikánban

apácákon kívül az is kellett, hogy megszilárduljon a földalatti
egyházi hierarchia. A túlzásoktól Ortinszkij tanulmánya sem
mentes. Nyilvánvaló például, hogy Lengyelországban a pravo
szlávokkal együtt sincs kétmilliónyi ukrán, sőt feleennyi sem
igen. Abban viszont van némi igaza, hogy a '80-as évek végéig a
lengyelországi római katolikus parókusok sok helyen a tőlük

szervezetileg függő görög katolikus ukránok beolvasztására töre
kedtek. (1988-ban Nyugaton megjelent írásában azt is joggal álla
pította meg, hogy Romániában részben a paphiány miatt ,,hal
doklik" az "ukrán egyház". Az már inkább vitatható, hogy úgy
véli, a szlovákiai "ukrán katolikus egyház" helyzete súlyosabb
volt, mint másoké.)

A '80-as évek második felében, a gorbacsovi "peresztrojka"
eredményeként és a lengyel Szolidaritás tevékenysége hatására a
Szovjetunió-beli egyházakra gyakorolt adminisztratív és ideoló
giai nyomás fokozatosan csökkent. Aktivizálódott az ukrán auto
kefál (azaz önálló) pravoszláv egyházi mozgalom, amely az orosz
helyett az ukrán szertartási nyelven kívül a moszkvai alávetettség
megszüntetéséhez ragaszkodott. A görög katolikusok egyházuk
törvényes elismerését és korábban használt (bár eredetileg gyak-.
ran pravoszláv) templomaik visszaadását követelve szabadtéri is
tentiszteleteket szerveztek. Ezek "egyre inkább politikai demonst
rációkká és az ellenzéki politikusok fórumaivá váltak" (íjgyártó
István).

1988 tavaszán a pravoszláv millennium ünnepségei kapcsán II.
János Pál Magnum Baptisti Donum ... (A kereszténység nagy adomá
nya...) kezdetú üzenetében sürgette a görög katolikus egyház álla
mi elismerését. Az amerikai ukrán .Jobby" buzgó propagandate
vékenységének eredményeként az USA törvényhozása, illetve R.
Reagan elnök olyan határozatot fogadott el, amelyben a politikai
vezetés tagjait a Moszkva irányította ortodox egyház bojkottjára
szólította fel. Lembergben, Ternopolban, a bukovinai Csernovci
ban, valamint az ungvári pravoszláv (1947-ig görög katolikus)
székesegyház előtt a hívek sokezres tömegtüntetéseken követelték
egyházuk jogainak alkotmányos visszaadását. Az egyre erősebb

nyomás ellenére az ortodox vezetés a templomok használati jogá
ról nem akart lemondani, nehogy, úgymond, a katolikusokhoz
csatlakozni nem kívánó emberek, másrészt a Kelet-Ukrajnából be
települt pravoszlávok szertartási helyek nélkül maradjanak.

Gorbacsov 1989 végi első vatikáni látogatása nyomán 1990-től

rövid időn belül sokat javultak a szovjet-szentszéki kapcsolatok,
ezért ezt az évet tekinthetjük az egyházi rendszerváltás esztende
jének. Az ekkori választásokon Nyugat-Ukrajnában az Ukrán Né
pi Mozgalomban (RUH) egyesült erők többséget szereztek a kü
Iönbözö szintű önkormányzati testületekben, ami jórészt a görög
katolikus gyökerű millióknak volt köszönhető. Az orosz pravo
szláv egyház 1990 őszi szinódusa (és az ukrán kommunista párt)
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Az ukrán katolikus
egyház római

szlnódusa

hiába tiltakozott, a bizánci-ukrán szertartású katolikus egyház új
raéledését, illetve legalizálását tudomásul kellett venniük. A fo
lyamat visszafordíthatatlanságát dokumentálja, hogy a Dobrij
pasztir (A jó pásztor) sokszorosított folyóirat Ivano-Frankovszk
püspöki székhelyen 1990-ben már tizedik éve létezett. A lap egyik
szerzöje visszautasítja azt a vádat, miszerint bárki is "el akarja
adni" a volt galíciai ukránokat a római katolikus Lengyelország
nak.

1991 első napjaiban Volodimir Sztemyuk lembergi érsek a
Szent György székesegyházban együtt misézett Vikentyij Csekalin
orosz püspökkel, aki áttért a görög katolikus hitre. A metropolita
- egy régi szentszéki rendelkezés alapján - a püspököt megbíz
ta az összes oroszországi görög katolikus kormányzásával. Az
orosz hívek létezésének beszédes bizonyítéka, hogy 1990 őszén a
moszkvai fővárosi tanács bejegyzett egy egyházközséget, amit a
szinte teljesen oroszlakta vidéken lévő Tula városbeli bizánci szer
tartású katolikusok is kértek.

Az ukrán katolikus egyház Rómában tartott szinódusa alkal
mából közzétett adatok szerint a nyugat-ukrajnai körzetek 6,8
millió lakos ából 4,2 millió görög katolikus. Igaz, a közreadók sem
titkolják, hogy az egyházi-vallási ellentétek, illetve a hívők inga
dozása miatt az adatok nem lehetnek pontosak. A lelkek gondo
zását tíz püspök (szuffragánjaikkal együtt), 950-nél több lelki
pásztor, csaknem 250 szerzetes (köztük 135 bazilita) és mintegy
700 apáca végezte, papnövendék pedig kevés híján 950 volt. Az
egyházközségek száma 1740-hez közelített, de sok helyen kellett
harcolni a templomhasználatért; Lemberg körzetében például,
ahol több mint 70 új épült, 130 településen. Ez utóbbi egyházme
gyében 1,8 millió görög szertartású katolikus mintegy 500 papra
volt bízva, és 860-nál több templomba járt. Ugyanitt az autokefál
pravoszlávoknak csaknem 350, a "moszkvai" ortodox egyháznak
lOD-nál alig több temploma volt. Kárpátalján ebben az időben 120
görög katolikus lelkészt, 120 parókiát, de csupán felényi templo
mot és félmillió hívöt tartottak számon. Ukrajna nagyobb kiterje
désű keleti részén csaknem tucatnyi egyházközségben jórészt a
legnagyobb városokban (Kijev, Zsitomir, Vinnica, Luck, Harkov,
Donyeck, Poltava) 5 pap szolgált. Egy 1991-es francia forrás sze
rint az ukrajnai görög katolikusok száma legalább négymillió, a
pravoszlávoké pedig mintegy negyvenmillió.

Mint íjgyártó István megállapítja, Kárpátalján sem volt könnyű
a görög szertartású katolikus egyház újjáélesztése. A jórészt he
lyén maradt konzervatív helyi irányítás manipulálta az egyházak
közötti ellentéteket, köztük az ungvári székesegyház körüli, szűn
ni nem akaró feszültséget, amelyet igyekezett a demokratikus vá
rosvezetés lejáratására felhasználni. Másutt a pravoszláv-görög
katolikus templomhasználatot erőltette. A részben magyarokból
álló görög katolikusságot a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövet-
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Az ukrán katolikusok
elismerés

ség egyértelműen támogatta. Nyugat-ukrajnai segítséget a helyi
egyházi vezetés azért igyekezett elhárítani, mert továbbra sem kí
ván a közvetlen vatikáni irányítás helyett a lembergi egyháztarto
mányhoz tartozni. Ez utóbbit az egység erősítését hangsúlyozó
külföldi ukránok kitartóan szorgalmazzák, de nyilván a magyar
sághoz szorosan kötődö itteni ruszin hívők beolvasztásának szán
dékára is kell gondolnunk. A kárpátaljai ukránok különállását
szorgalmazó Ruszin Szövetség az ortodox és katolikus hívőket

egyaránt támogatta, amit senki sem talált előnyösnek.

Az újjászületett munkácsi-ungvári püspökségben az ismét szol
gáló és a titokban kiképzett fiatal papok elöljárója az 1991-ben II.
János Pál által főpapi székében megerősített Ivan (jános) Szemedi
lett. (Huszti segédpüspöke, az egykor meghurcolt Margitics, az
ukrán egység híve.) Egyébként ugyancsak 1991-ben kapott püs
pöki kinevezést Jan (lwan) Martyniak, a negyedmillió (és bizto
san nem több) lengyelországi, talán kivétel nélkül ukrán nemzeti
ségű görög katolikusok főpásztora. Székhelye, Przemysl római
katolikusainak egy csoportja tiltakozásával elérte, hogy felszente
lésére ne a régi görög székesegyházban kerüljön sor. A pápa je
lenléte sem bizonyult elégnek ahhoz, hogy ezt az épületet meg
kapják a görög katolikusok, és a püspökség normális működésé

hez szükséges feltételek tudomásom szerint részben ma is hiá
nyoznak, pedig a régi épületek megvannak.

Az ukrajnai bizánci szertartású katolikusság teljes elismerését
az jelentette, hogy - bár metropolitával rendelkeztek - a pápa
1991 húsvétjára négy évtizedes római emigráció után Lembergbe
küldte Miroszlav Ivan Lubacsivszkij bíborost, mint az egyháztar
tományt kormányzó nagyérseket. A bíboros azóta többször nyo
matékosan kérte II. János Pált, egyházjogilag rendezze véglegesen
a kárpátaljai helyzetet. A pápának 1991-ben Máriapócson mon
dott szavaiból arra következtethetünk, hogy e vonatkozásban
nem akar változtatást.

A bizánci ukrán katolikus egyház 1992 tavaszán megtartotta a
világháború óta első zsinatát a Szent György székesegyházban. A
jogtalanul hozott 1946-os döntéseket érvénytelenítették. Előzőleg

voltak hangok, sőt röplapok, amelyek helytelenítették, hogy a hi
tükért otthon megszenvedett Sztemyuk érsek és az "otthoni" lel
kipásztorok helyett az "emigránsok" jutnak nagyobb szerephez.
Az addigi és az új metropolita, Lubacsivszkij irányította 27 ukrán
püspök, köztük számos tengerentúli főpap tanácskozását. Ezen
nem vett részt a munkácsi Szemedi püspök és segédpüspöke, Jo
szif Holovacs, az említett huszti szuffragán azonban súlyos beteg
sége ellenére igen. A főpásztorok levelet intéztek Ukrajna elnöké
hez, L. Kravcsukhoz, kérve az üldözött papok és hívek rehabilitá
lását, ám fő gondjuk és céljuk az új valóság diktálta lelkészi prog
ram kidolgozása. a különbözö országokban keletkezett liturgiabeli
eltérések megszüntetése, valamint a lembergi nagyérsek pátriárkai
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Az ukrán római
katolikus és görög

katolikus püspöki kari
konferencia

rangra emelésének megtárgyalása, illetve - a n. Vatíkáni zsinatra
hivatkozva - elismerésének kérelmezése volt. Sokan abban bíz
tak, hogy erre már 1992 augusztusában, a mártírként tisztelt Szli
pij bíboros és nagyérsek hamvainak hazaszállításakor sor kerül.
Azóta arra számítanak, hogy 1996-ban, a görög katolikus szertar
tás, illetve egyházág létrejöttének 400. évfordulóján már lesz pát
riárkájuk.

Az addig működő lembergi, ivano-frankovszki, valamint kár
pátaljai mellé négy új ukrajnai egyházmegye létesítését javasolták
a Vatíkánnak: a Luck, Drohobics, Kolomeja és Ternopol székhe
lyűt. Létrehozták egyházuk négy főpapból álló főtanácsát, amely
nek titkára a lengyelországi (!) Martyniak püspök lett. Különösen a
nyugati ukrán katolíkus püspökök sajnálták, hogy a pápa Totus tuus
Poloniae (!) populus kezdem, az államhatárokat figyelembe vevő bul
lájával a varsói római katolikus egyháztartomány részévé tette a
przemysli püspökséget. Sokan inkább azt fogadták volna szívesen,
ha - mint Martyniak püspök a szinódust záró sajtókonferencián ki
nyilvánította - ezt az egyházmegyét érsekséggé minősítik,

A tanácskozás résztvevői hangsúlyozták: javítani akarják viszo
nyukat a pravoszláv egyházzal, amellyel eredetük, szertartásuk,
nyelvük és a közös hit öröksége köti össze az ukrán katolikus
egyházat. Bíztató jelnek, de kivételnek számított az USA-beli és
kanadai ortodoxokat kormányzó, a konstantinápolyi pátriárkának
alárendelt Wszevolod püspök jelenléte, aki a megbékélés feltétlen
híveként szólalt meg és a párbeszédet szorgalmazta. G. Púlaknak
az említett katolikus lapban kifejezett érzését indokoltnak mond
hatjuk: a magukat sokáig másodrendű katolikusoknak tartó uk
rajnai görög katolikusok megszabadultak e komplexusuktól, és
egyre erőteljesebben adnak hangot ambícióiknak, harcolnak jogai
kért, önmegvalósításukért. Nem egy szertartás, hanem saját jogú,
önálló katolikus egyház hívei akarnak lenni.

Mi történt 1993-94-ben? A nagyobb jelentőségű események kö
zül kiemelkedett az ukrajnai nuncius, Antonio Franco javaslatára
1993-ban összehívott első ukrán római katolíkus és görög katoli
kus püspöki kari konferencia. Részt vett rajta Lubacsivszkij met
ropolita és Szemedi püspök is. Ősszel az előzőleg a hajdúdorogi
görög katolikus püspökségbe ellátogató Silvestrini bíboros, a Ke
leti Egyházak Kongregációjának prefektusa utazott Kijevbe, és je
len volt a görög katolikusok által használatra hiába kért templom
előtt tartott istentiszteleten. A kétféle szertartású egyházmegyék
(köztük a munkácsi-ungvári) szervezeti állapotával, igényeivel,
lehetőségeivel ismerkedett, Lubacsivszkij nagyérseknél is tájéko
zódva. Járt Lengyelországban, Przemyslben Martyniak püspök
miséjén, valamint Wroclawban, nyilván mert a sziléziai nagyvá
rosban viszonylag sok, a háború után Lengyelországba áttelepült
ukrán katolikus és pravoszláv lakik. Ugyanebben az évben egy
lengyel városban az ukrán-lengyel kiegyezés érdekében rendeztek
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tudományos ülést a görög katolikusság 17. századi vértanú érse
ke, Szent [ozafat Kuncewicz kutatói.

1994-ben tett ukrajnai utazása idején a neves lengyel publicista,
E. Berberyusz tapasztalta, mekkora lendületet vett a templomépí
tés, megfigyelte továbbá görög katolikus papok részéről a lengye
lesítéstől való félelmet, valamint hogy a család és a pénzkeresés
gondjaival küzdö ukrajnai lelkészeknek a hívekre gyakorolt hatá
sa kisebb, mint a kevesebb számú római katolikus papságé. (Len
gyelországban már a görög katolikus lelkészek sem házasodnak.)
Úgy találta, a bazilita szerzetesek munkájában - nyilván maga
sabb műveltségük miatt is - nyoma sincs a nemzeti konfliktu
soknak, ahogy általában az ukrajnai hívek sem kötik össze nem
zeti mivoltukat görög katolikus szertartásukkal. (Przemyslben
még mindig nem így van, 1994 nyarán Martyniak püspök kúriája
kénytelen volt tiltakozni lengyel társadalmi szervek nyílt levele
ellen, amely az ukrán katolikusokat lengyelellenes tevékenységgel
vádolta.) A lengyel újságírónő nyomán ugyancsak kiemelhetjük
annak jelentőségét, hogy a lublini római katolikus szeminárium
nak 25 ukrajnai növendéke van: leendő görög katolikus papok.
(Két évvel korábban még csak mutatóban akadtak.)

A belorussziai görög szertartású katolikusokról keveset tu
dunk. 199D-ben létrejött az elnevezésével (Unija) is az egykori pra
voszlávok egy részének a katolikussághoz való csatlakozására, az
egyházi unióra utaló társaság és azonos című, Minszkben megje
lenő folyóirata. Szerkesztői hangoztatják, hogy a fiatalok e fóru
ma segítségével fel akarják támasztani a régi lengyel államhoz
tartozó belorusz területen a megszálló orosz politikai vezetés által
1839-ben erőszakkal megszüntetett görög katolikus szertartást.
Ennek a közelmúltig gyakorlatilag csak Nyugaton akadtak belo
rusz hívei. Az első szám ismerteti az egyesülés történetét, el is tú
lozva a 16-18. századi főpapoknak a fehéroroszsághoz való kötő

dését. (Igaz, kezdetben nehezebb volt elkülöníteni a beloruszokat
az ukránoktól.) Ugyanitt beszámoló olvasható a Keleti Egyházak
Kongregációja apostoli vizitátorának, Alexander Nadsonnak belo
russziai látogatásáról.

A Lad (Rend) című varsói katolikus hetilap cikkírója már 1991
elején tudott arról, hogy a Szovjetunióban több római katolikus
pap készült az éledő fehérorosz görög katolikusság gondozására,
illetve - egy Lembergben felszentelt orosz lelkész vezetésével 
létrejött egy hat, egyébként nagyvárosi (minszki, vityebszki, po
locki, mohilevi) egyházközséget magában foglaló esperesi körzet.
Vezetői II. János Pál áldását kérve tevékenységükre beszámoltak a
görög katolikus újjászületésről, amelyet nehezít, hogy nincs püs
pökük, vallási irodalmuk, bibliájuk, imakönyveik és liturgikus
szövegeik. Nincs tudomásunk arról, megtörtént-e már a bizánci
szertartású katolikus parókiák hivatalos bejegyzése. A hívők szá
máról még az említett francia katolikus lap sem tud.
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