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A mai magyar görög
katolikusok-osei a 18.
században
Még kutatói munkásságom megkezdése idején figyeltem fel két
kegyszerfeliratra: 1. .Kállaí rác Ecclesia kereszti Anno 1690"; 2. "A
Nemes Orosz Ecclesija tsináltatta 1788", (az utóbbi egy ezüstszelen
cén olvasható). A szóban forgó eklézsia a nagykállói görög katoli
kus.! Mi rejlik eme feliratok megfogalmazása mögött?

A válasz nagyon összetett. Magyar szövegben két más népet
jelölő szó, s a két felirat között majd 100 éva különbség. Megkísér
lem a választ, megkisérlek e feliratok keletkezésének a hátterére
magyarázatot adni. Nem a szövegeket elemzem, hanem történeti
áttekintést adok, mely érinti a mai magyar görög katolikusok őseit.

A mai Magyarország területét vizsgálom, azt is kétfelé bontva: 1. A
Tiszántúlon; 2. a Tiszán innen. (Ha megyei elnevezésekkel élek, ak
kor ma Szabolcs-Szatmár-Bereg megye meg némileg Hajdú-Bihar
- bár ennek hajdúsági része egykor Szabolcs megyéhez tartozott
- a Tiszán innen pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megye.)

Mindkét területen egyes kutatók, főleg régészeti leletek alap
ján, feltételezik, hogy már az Árpád-korban voltak görög szertar
tású templomok. Ennek vizsgálata messze vezetne, s most itt nem
is célunk. Elég talán, ha említést teszek a szabolcsi Beszterec köz
ségben talált középkori eredetű, görög feliratos szenteltvíztartó
ró1.2 De ugyancsak Szabolcs megyét kell említenem a 15-16. szá
zad eseményeit tekintve: sokak által elfogadott, de részleteiben
ma már nehezen tisztázható, hogy az említett századokban a me
gyében szerb (rác) betelepítés vagy betelepülés történt. E szerbek
nek az asszimilációja eléggé gyors volt, úgyhogy a 17. század vé
gére már csak az emlékük maradt? Ilyen emlék az említett felirat!

A szerbek jelenléte több helységet érintett, Nagykállón kívül
ilyenek a mai Kótaj, de még Mándok is, azonban leginkább Újfe
hértó, Hajdúböszörmény és Hajdúdorog. Az utóbbi hármat Rácúj
fehértó, Rácböszörmény és Rácdorog néven is. A szerb egyház is
tentiszteletében egyházi szláv nyelvet használ, s eme egyház hí
veit valamint az egyházat is rácnak nevezték, függetlenül attól,
hogy a hívek beszéltek-e még szerbül vagy sem.

Más a helyzet az orosz elnevezéssel kapcsolatosan. Az orosz
szó esetünkben nem az egész orosz nemzetet jelenti, hanem az
orosz nyelvcsalád egyik tagját, s az idetartozókat így is nevezzük:
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ruszin. Már a 15-16. századból vannak adatok arra, hogy megtalál
hatók Szabolcs megye terilletén. Püspökük a munkácsi püspök, aki
nek a joghatósága kiterjed az írásunkban már említett területekre.
(Azt meg kell jegyeznünk, hogy a századok óta fennálló püspökség
végleges egyházjogi rendezése csak 1771-ben történt meg!) A szer
tartási nyelv itt is az egyházi szláv volt. (A köznyelv ószláv nyelv
nek nevezi!) A népi elnevezést alkalmazták az egyház jelzőjeként is,
meg átvitték a hívekre, akik nem is voltak minden esetben ruszinok.
Így válik érthetővé az ezüstszelence felirata!

A ruszinok betelepedése a tiszántúli részekre főleg a 18. szá
zadban történt. Szabolcs megyében 172D-ban 28 faluban lakott ru
szin népesség, ebből tíz teljesen ruszin nyelvű község volt, hatban
a többség ruszin nyelven beszélt, a többiben a lakosság fele, ne
gyede volt ruszin. A század folyamán a ruszinok számbelileg
gyarapodtak, de az asszimiláció is megindult közöttük. 1772-ben
a görög katolikus templomokkal rendelkező falvakból kettő volt
ruszin, kettő román, egy magyar-ruszin-román, hét magyar-ruszin
lakosságú. Huszonöt egyházban a szertartási nyelv egyházi szláv,
ötben román.'

A megye középkori eredetű magyar lakosságának egy része a
török háborúk idején is megmaradt.' A török elérte időnként a
megye területét, de az a hódoltság részévé nem vált. A harcok
elől azonban sokan húzódhattak Kárpátaljára, s ott ruszin kör
nyezetben elruszinosodtak, s mikor leszármazottaik visszatértek,
már mint ruszinok jöttek. Ezek részben eredeti magyar nevükön
tértek vissza. Nem lehet azonban mindig a nevek alapján eldön
teni valakinek a nemzeti hovatartozását, csak bonyolult vizsála
tok alapján," Itt figyelmeztetnem kell arra a sokak által vallott fel
fogás tarthatatlanságára, hogy magyar neve van, eleve magyar
nemzetiségű. A névhasználat akkor még nem volt hivatalosan
szabályozva, és sokszor nemzetiségi jobbágyok az összeíró ma
gyar íródeákoktól magyar nevet kaptak, s így szerepeltek uradal
mi meg adóösszírásokban.

A reformáció idején a megyében a római katolikus egyházszer
vezet szinte teljesen megszűnt, ugyanakkor kiépült a görög kato
likus. Csatlakozhattak hát ehhez olyan római katolikusok, akik
nem akartak reformátusok lenni. De házasság révén vagy a kör
nyezet hatására - más templom nem lévén a községben - is
válhattak magyarok görög katolikussá.

A községek létszámbavételénél láttuk, hogy román nemzetisé
gű lakosság is volt. Főleg Nagykállótól délre, (például a Nagykál
ló leányegyházának számító Kiskálló román lakosságú volt!) A
18. század folyamán főleg mint pásztorok érkeztek, de történt te
lepítés is. Csegöldön, Kállósemjénben a 15. századi gótikus temp
lomot vették birtokukba, Biribe pedig magukkal hozták fatemplo
mukat, mely a 19. század végéig fennállott?
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Sajátos helyzet alakult ki néhány településen: Újfehértón, Haj
dúböszörményben, Hajdúdorogon két parókia volt, egyházi szláv
és román liturgikus nyelvű, de csak egy templom, míg Nagylétán
két parókia létesült két templommal. Az előbbi helyeken a 19.
századra a parókiákat összevonták, mert híveik magyarok voltak.

A Tiszán inneni területeken is voltak ősi alapítású parókiák,
adalékaik alapján középkorra visszavezethetőek. A magyarok
mellett megjelentek a ruszinok és a szlovákok is. Szabolcs megyé
től eltérően itt sok volt a kis falu, s egy-egy parókiának sok le
ányegyháza is volt, s míg a szabolcsi filiálisok zömében magyar
nyelvűek voltak, itt több ruszin, sőt egy-két szlovák nyelvű is
akadt. A betelepedések itt is főleg a 18. századra jellemzőek/'

Bár a munkácsi egyházmegye lelkészségeinek az összeírása a
19. század elején történt (1806), pár év nem jelentett akkora válto
zást, s az adatok képet adnak a népesség megoszlásáról. Azokat
az esperesi kerületeket választottam ki, melyek a vizsgált területet
nagyjából lefedik. A számadatok az egyes prédikációs nyelvek
hallgatóinak a számát mutatják,"

Tiszántúl

megye/
ruszin magyar magyar·ruszin román magyar·román

esDeresséa

Szabolcs

haidúdoroai 1727 7748 3637

nvravulaii 506 9134

nagykállói 4140 1264 974 552

Szalmár
nyri 2923 3200

szalmári 786 4019 869 3106 631

(Megjegyzés: a szatmári esperesség csakfelerészben érinti a mai Ma
gyarország területét. A táblázatot is ki kell egészítenünk. Ruszin-román
prédikációt hallgató: 115; ruszin-magyar-román prédikációt hallgató:
1100.)

Tiszán inneni terület

Megye/
ruszin magyar magyar-ruszin szlovák magyar-szlovák

esDeresséQ
Abaú'·Toma

csereháti 4922 2451 1038 277 195

abaúiszálilói 2047 2113

Borsod'borsodi 5605 3221 1310

Zen lén

bodrogkOzi 4193

sálroaliaúihelvi 11175 836 603

heavaliai 4277
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(A bodrogközi és a sátoraljaújhelyi esperességek akkori terüle
tének egy része mai határainkon túlra esik, ez az utóbbi esetében
a ruszin prédikáelót hallgatók számát érinti.) Nem szerepelnek
Nagyléta (ma: Létavértes) és környékének, valamint Makó egy
házközségének adatai. Körülbelül ötezer lélek akik a nagyváradi
görög katolikus püspökséghez tartoztak.

A Tisza vidékén megjelenő görög kereskedőket is igyekeztek
az unióra bírni, de II. József türelmi rendelete után igen kevesen
maradtak meg a görögök közül görög katolikusnak, de láttam er
re is példát. Találkoztam olyan görög katolikus családdal is,
amelynek őseik örmények, németek vagy franciák voltak.

A 18. század nemzetiségi sokszínűsége a 19. század folyamán
fokozatosan megszűnt. Az 1880-as években néhány szabolcsi falu
ban volt még ruszin lakosság (Nyírlugos, Nyírpilis, Penészlek
stb.) Még román is (Nyíradony). Létavértes környékén még ma is
találunk románokat, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében pedig ru
szinokat (Komlóska, Mucsony) s még akadnak szlovák ajkú gö
rög katolikusok is. (E században történt Szabolcsban a cigány gö
rög katolikusság szervezése: Hodász és Kántorjánosi községekben
külön templomaik vannak!)
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