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A kárpátaljai ruszinok
egyházi szervezete

Az ungvári unió
A magyarországi egységtörekvések egyik legjelentősebb állomása
az ungvári unió volt, melynek az idén ünnepeljük 350. évfordulóját.

Okleveleink tanúsága szerint a ruszinok a 13. század első felé
ben költöztek be Kárpátaljára. Papok is érkeztek velük. Ahol lete
lepedtek, a földbirtokosok engedélyével azonnal fatemplomokat
építettek, azonban mai értelemben vett egyházközségeket nem
szerveztek; volt olyan falu, ahol négy, öt, vagy akár tíz pap is élt,
más községekben pedig egyálatán nem volt pap. Nem volt egyház
megyéjük sem. Papjaikat Premysl ortodox püspöke szentelte fel.
Tőle kapták az oltárokon lévő ereklyekendőt, az antimenziont és a
bérmaolajat. Joghatóságot azonban már csak a nagy távolság és az
országhatár miatt sem gyakorolhatott felettük. Feletteseik egyházi
szempontból is a földesuraik voltak. Ezek tisztviselői, a vajdák,
időnkint kiszálltak a falvakba, és ellenőrizték, hogy az ott működő
papok tudják-e a legfontosabb imádságokat és a Tízparancsolatot.
Ha nem tudták, uradalmankint változó összegű pénzbírsággal súj
tották őket.

1396 táján hazánkban telepedett le Koriatovics Theodor podó
liai herceg. Zsigmond király neki ajándékozta a munkácsi uradal
mat a munkácsi várral együtt. Szerzetesei a Munkács melletti
Csernekhegyen Szent Miklós tiszteletére kolostort alapítottak, me
lyet az úgynevezett Koriatovics-féle adománylevél szerint gazdag
javadalommal ruházott fel.

A kolostor csakhamar a kárpátaljai. ruszinók egyházkormány
zati központja lett. Apátjai ugyanis joghatóságot kezdtek gyako
rolni a környékbeli papok felett; - azt azonban nem tudjuk,
hogy erre melyik egyházi főhatóságtól kaptak megbízást.

A 15. század utolsó évtizedében egy János nevű püspök élt a
kolostorban. Elképzelhető, hogya szerzetesek kérésére telepedett
itt le, s így a kolostor püspöki rezidenciává vált.

A kolostor 1498-ban ismeretlen körülmények között elpusztult,
s az oklevelek csak 1551-ben említik újra. Ettől kezdve megszakí
tás nélkül él püspök a kolostorban, aki egyben annak apátja is.

A munkácsi püspökök kezdettől fogva arra törekedtek, hogy
joghatóságukat minden olyan községre kiterjesszék, amelyben ru
szinok élnek. Ez a körülmény arra vall, hogy a munkácsi püspök
séget nem a kánonok előírásainak megfelelően állították fel; a
munkácsi püspökök saját maguk harcolták ki, hogy joghatóságu
kat elismerjék. Ez azonban nem ment könnyen. A papok közül
sokan - főleg a máramarosiak - nem voltak hajlandók a mun
kácsi püspök joghatóságát elismerni, de annak gyakorlásában a
földesurak is akadályozták őket.
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A munkácsi
püspökség helyzete

Abreszti unió

A munkácsi püspökség papjai híveikkel együtt jobbágysorban
éltek. A jobbágyi szolgálatok teljesítésére akár az oltártól is elhur
colhatták őket s azok elmulasztásáért éppen olyan büntetést kap
tak, mint világi híveik. Maguk és családjuk megélhetését két kezük
munkájával biztosították. Iskoláik nem voltak, életkörülményeik az
önképzést lehetetlenné tették. A felszenteléshez elegendő volt a
szertartások ismerete; ezt idősebb papok mellett, nagyon sokszor a
saját apjuktól sajátították el.

Reménytelen helyzetben voltak maguk a püspökök is. Koriato
vics halála után (1414) a munkácsi uradalom néhány évtizedig a
ruszinokkal egy valláson lévő szerb despeták (Lazarevics, Bran
kovics) kezén volt, majd királyi birtok, végül 1573-ban újra ma
gántulajdon lett. Ezzel gyökeresen megváltozott a munkácsi püs
pök léthelyzete. Az egymást váltogató tulajdonosok: a Rákóczi, a
Mágócsy, az Esterházy stb. családok tagjai, akik vallásukban is
különböztek a ruszinoktól, a munkácsi kolostor kegyurainak te
kintették magukat, a benne lakó püspököket pedig jobbágyaiknak
tartották, akikkel kényük-kedvük szerint bántak.

A püspököket - ősi szokás szerint - a papok választották, de
ezek székhelyüket csak a földesúr engedélyével foglalhatták el.

A földesurak számára a magánkegyúri jog a jobbágy feletti
korlátlan hatalom egyházi kifejezését jelentette. Ennek megfelelő

en kineveztek és letettek, minden kivizsgálás nélkül pénzbünte
tésre ítéltek, börtönbe vetettek és elűztek munkácsi püspököket.
Még az is megtörtént, hogy a kolostor javadalmát önmaguknak
foglalták le. A püspöki joghatóság gyakorlását lehetetlenné tették.
Nem akarták megengedni, hogy a püspökök a papokat ellenőriz

zék, őket anyagi szolgáltatásokra kötelezzék. Ez utóbbi kérdésben
ugyanerre az álláspontra helyezkedtek a püspökség területén lévő

többi nyolc nagy és számos kisebb uradalom tulajdonosai is.
A magyar királyok a püspökök kérésére úgynevezett "oltalom

levelet", vagyis, a püspöki joghatóságot támogató okiratot állítot
ták ki. A királyok ezekben az okiratokban felszólítják a rutén pa
pokat, hogy a munkácsi püspököt ismerjék el főpásztoruknak, a
földesuraknak pedig meghagyták, hogy őket tisztségük gyakorlá
sában ne akadályozzák. Ez az intézkedés azonban a püspökök
közjogi helyzetén nem változtatott.

A lengyelországi keleti szertartásúak életében sorsdöntő fordu
latot hozott a Rómában 1595. december 23-án megkötött és a
breszt-litovszki tartományi zsinaton 1596. október 6-án ratifikált
unió. A lengyel-litván királyságban az unió után a rutén papok
felszabadultak a jobbágysorból, lehetőségüknyílt az önképzésre és
a rendszeres lelkipásztori munkára. Az egyesült püspökök tagjai
lettek az országgyűlésnek, a teológusok a római, a bécsi és a prágai
egyetemen végezték tanulmányaikat. Sorra nyíltak az iskolák, fel
lendült a vallási élet. Mindemellett a keleti egyház szertartása és
jogrendje sértetlenül fennmaradt.
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Uniós kísérletek
a munkácsi

püspökségben

Az ungvári unió

A breszti unió híre Kárpátaljára is eljutott, és példaképe lett az
itteni uniós törekvéseknek. A munkácsi egyházmegye területén az
első uniós kísérlet kezdeményezője Homonnai Drugeth György,
Ung és Zemplén megye leghatalmasabb földesura volt.

Drugeth György 160S-ben katolikus hitre tért és ettől kezdve a
rutének uniójának leglelkesebb apostola lett. Mivel Lengyelor
szágban is voltak birtokai, könnyen tudomást szerezhetett a
breszti unióról. Az uniós munkához Siecinski premysli római ka
tolikus püspöktől kért segítséget. Siencinski Atanaszij Krupeckyj
egyesült keleti szertartású rutén püspököt küldte Magyarországra
két jezsuita atya kíséretében.

Krupeckyj 1613 őszéri érkezett hazánkba. Elsősorban a papokat
akarta megnyerni az unió eszméjének, mert úgy vélte, hogy híve
ik is követik őket az egység útján. A korabeli jezsuita évkönyvek
tudósítása szerint ötven Homonna környéki pap csatlakozott az
unióhoz, melyet a püspök Krasznibródon akart kihirdetni 1614
pünkösdjének ünnepén. Ugyanerre a napra volt kitűzve az itteni
kolostor mellett épült új templom felszentelése is. Az ünnepségen
papjaik kíséretében több, mint tízezer ember jelent meg. Eljöttek
azonban az unió ellenségei is, akiknek sikerült fellázítaniok a né
pet. A tömeg a püspökre támadt, s életét csak Drugeth gróf gár
dájának fegyveres közbelépése mentette meg.

A püspök visszatért ugyan Lengyelországba, de továbbra is
kapcsolatban maradt a kárpátaljai unié-pérti papokkal, elsősorban
Taraszovics Bazillal, aki 1633-ban munkácsi püspök lett.

Taraszovics nevéhez fűződik a második uniós kísérlet: 1638
ban felvette a kapcsolatot Lippay György egri püspökkel, és két
éven keresztül titkos tárgyalásokat folytatott vele az unióról. En
nek feltételeiben már meg is egyeztek, Taraszovics 1640. decem
ber 13-án Jászóra, az egri püspök akkori székhelyére készült a ka
tolikus Hitvallás letételére. Elindulása előtt misét mondott. Tervé
ről azonban valaki értesítette Ballingh Jánost, a munkácsi várka
pitányt, aki a püspököt katonáival elhurcolta az oltár mellől és
fogságba vetette.

Az ország egyházi és világi vezetőinek közbenjárására L Rá
kóczi György erdélyi fejedelem, a munkácsi uradalom akkori tu
lajdonosa szabadon bocsátotta a püspököt, de azt nem engedte
meg, hogy székhelyére visszatérjen. Arra hivatkozott, hogya püs
pök kinevezése, vagy felmentése mindig is a várurak joga volt.

Taraszovics szabadulása után Bécsben letette a katolikus Hitval
lást. Kérésére a király Kálló városában biztosított neki lakást. Éle
te alkonyán, 1648 körül visszatérhetett Munkácsra, uniós munkát
azonban nem végezhetett. Utódjául az unió lánglelkű apostolát,
Parthén Péter bazilita szerzetest ajánlotta, s székesegyházának
papjait meg is eskette, hogy csakis őt választják meg püspöknek.

A szakolyi születésű Parthén Péter munkácsi szerzetes nevét
Kárpátalján igen jól ismerték. Lippay György, aki 1642-ben eszter-
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gomi érsek lett, a Rómába küldött jelentéseiben azt írta róla, hogy
teológiai felkészültsége ugyan nagyon szerény, de a rítus dolgaiban
nagyon is járatos. Jámbor életű, az emberekkel való érintkezésben
rendkívül közvetlen, barátságos, megnyerő modorú, a papok köré
ben annyira népszerű, hogy Kárpátalján az unió ügyét kizárólag ő

tudja diadalra juttatni.
Nem véletlen tehát, hogy Drugeth János felesége, [akusics An

na, [akusics György egri püspök testvére meghívta őt Ungvárra,
hogy az egység megvalósításán fáradozzék.

Parthén, katolikusként érkezett Ungvárra, feltehetően 1643-ban.
Lakása, melyet Jakusics Anna biztosított számára, az uniós mun
ka központja lett. E munkában segítségére volt rendtársa, Koso
vicki (Kossovics) Gábor, aki Lengyelországból érkezett hazánkba,
s aki a lengyel jezsuitáktól igen alapos teológiai kiképzésben ré
szesült. A két bazilita megfeszített munkásságának eredménye
képpen a rutén papok megbarátkoztak az unió gondolatával.

1645 decemberében Ungvárra érkezett Jakusics György egri
püspök és hónapokon keresztül itt is maradt. 6 maga is bekap
csolódott az unióra vonatkozó tárgyalásokba. Ezeken a tárgyalá
sokon állapodtak meg az unió három feltételéről.

1. A görög egyház rítusa (szertartása és fegyelmi rendje) teljes egé
szében sértetlen marad;
2. Püspökeit a papok szinódusa választja, a pápa pedig megerősíti;

3. Az egyesült papok megkapják mindazon mentességeket és ki
váltságokat, melyek Magyarországon a római papságot megilletik.

A tárgyalások befejezése után, 1646. április 24-én, a magyaror
szági római katolikusok naptára szerint Szent György vértanú
ünnepén az ungvári vártemplomban, Jakusics püspök jelenlété
ben hatvanhárom ruszin pap letette a katolikus Hitvallást. Kijelen
tették, hogy X. Ince pápát és utódait legfőbb pásztoruknak isme
rik el, és elfogadják mindazt, amit a katolikus egyház tanít.

Így született meg az ungvári unió, melyet [akusics utóda, Kisdi
Benedek megerősített, s az 1648 szeptemberében tartott nagy
szombati zsinat pedig tudomásul vett.

Az unió terjedése Az ungvári uniót követő években Ung, Sáros, Abaúj, Torna,
Szepes, Gömör és Felső-Zemplén görög szertartású papjai vala
mennyien egyesültek Rómával.

1660-ban meghalt II. Rákóczi György fejedelem. Felesége, Bát
hori Zsófia, aki házasságkötése alkalmával református lett, most
visszatért a katolikus vallásra. Négy év múlva megengedte, hogy
Parthén a munkácsi kolostorban elfoglalhassa székhelyét. Ekkor a
püspökség területén megkezdődött az uniós folyamat második
szakasza, melynek során a 17. század végéig Bereg, Ugocsa, Sza
bolcs, Szatmár és Zemplén déli részének papsága is egyesült Ró
mával.

Legkésőbb a máramarosi papok fogadták el az uniót. A terüle
tet ugyanis az erdélyi fejedelmek által kinevezett unióellenes püs-

405



pökök kormányozták. Ez az úgynevezett máramarosi püspökség
1733-ig állt fenn, de papjai már 1721-ben csatlakoztak az unióhoz.

Ezzel az uniós folyamat véget ért, a munkácsi püspökség egész
területén helyreállt az egyház egysége.

Az unió értékelése Egyes történészek szerint az uniónak kizárólag társadalmi okai
voltak: a papok így akartak megszabadulni a jobbágysorból. Mások
szerint az unió a magyarosítás, vagy latinizálás eszköze. Mind
azonáltal az unió legfőbb motívuma az egyház egységének eszmé
je. Hiszen igaz, hogy L Lipót király kiváltságlevelet adott ki szá
mukra (1692), ám a papok az unió után még sok évtizedig jobbá
gyok maradtak, és mégsem szegték meg Róma iránti hűségüket.

Ami a magyarosítás vádját illeti: akik ezt állítjak. elfelejtik,
hogy ekkor még nyoma sem volt Magyarországon a nacionaliz
musnak; az ország hivatalos nyelve a latin volt, a barokk korban
a főurak latinul és németül beszéltek, az utcákon a városokban
szinte kizárólag német szót lehetett hallani.

Ami pedig a latinosítás vádját illeti: a 17. század elején Kárpát
alján jezsuiták, ferencesek és pálosok telepedtek le, akik tájékozat
lanságból nemcsak a protestánsokat, hanem a keletieket is "meg
akarták téríteni". Korán felismerték azonban, hogy a rutén nép
jobban ragaszkodik szertartásához, mint az életéhez. Ezért - bár
értek el köztük némi eredményt, - felhagytak a térítéssel, és az
unió támogatására szorítkoztak; a továbbiakban még csak kísérle
tet sem tettek arra, hogy római katolikusokká tegyék őket.

Valójában az unió új korszak kezdetét jelentette a munkácsi
püspökség és a ruszin nép történetében.

A püspök és a papok felszabadultak a jobbágysorból. Megkez
dődött a rendszeres lelkipásztorkodás és az egyházkormányzás.
XIV. Kelemen pápa felállította a munkácsi egyházmegyét (1771),
melynek székhelyét Mária Terézia a központi fekvésű Ungvárra
tette át (1775). A történelem különös játéka folytán az uniós mun
kában oly nagy szerepet játszó jezsuiták temploma lett a székes
egyház, koHégiumuk a püspöki rezidencia, a Drugethek várában
pedig a papnevelő intézet kapott helyet.

A Vigilia Interneten

Örömmel közöljük Olvasóinkkal, hogya Vigilia folyóirat, illetve a szerkesztőség el
érhetővé vált az Interneten.
A Vigilia legfrissebb számának tartalomjegyzéke (s a régebbieké is, 1996 januárjától)
és az érdekesebb cikkek rövid összefoglalása megtalálható az alábbi WWW címen:
http://communio.hcbc.hu/vigilia
A szerkesztőség E-maiI címe:vigilia@hcbc.hu
Várjuk Olvasóink véleményeit, kritikáját, javaslatait, s igyekszünk minden levélre
válaszolni is.
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