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Bevezetés 
 
A magyar történetírásban számos kiváló dolgozat mutatja be a mindenkori 
Magyarországon élő népességet. Ezek a munkák részletesen foglalkoznak az 
adott közösségek nemzeti, vagy nemzetiségi kultúrájával, gazdaságban betöl-
tött szerepével, foglalkozási összetételével, vallásával, és még hosszan sorol-
hatnánk a vizsgálati szempontokat. Létezik azonban egy olyan, etnikailag 
magyar népességcsoport, amellyel a történetírás a mai napig igen keveset 
törődött. Ez a magyar görögkatolikusság. Pedig ez a közösség az, amely már 
jóval Trianon előtt megtapasztalta, hogy milyen a társadalom perifériáján 
élni, milyen nehéz a valódi kisebbségi lét. Ráadásul ennek elviselését nehezí-
tette az, hogy mindezt a saját országukban, szülőhazájukban kellett megélni-
ük 1945-ig. Bár az ország etnikai többségéhez tartoztak, nyelvük, kultúrájuk 
és őseik révén magyarnak vallották magukat, mégis, vallásuk miatt a min-
dennapi életben, olyan megkülönböztetés közepette éltek a nemzetállami 
keretek között, amelynek megváltoztatása és megszüntetése nem csak lelki 
szükségszerűség volt számukra. A korabeli, negatív előjelű társadalmi köz-
megítélés ugyanis a mindennapi életben olyan hátrányként jelentkezett–e 
vallási közösséghez tartozó emberek életében, amely jelentősen visszavetette 
őket a gazdasági és társadalmi érvényesülésben, és emberi, nemzeti önbecsü-
lésük is folyamatosan sérült.1 Ennek oka az volt, hogy olyan felekezethez 
tartoztak, amelynek nyelve évszázadokra visszamenően a román és az ószláv 
volt. Ezeken a nyelveken hallgatták a Szent Liturgiát a templomban, noha 
annak egyetlen szavát sem igen értették. Erre utal az is, hogy már 1869-ben, 
körlevélben kellett utasítást adnia a munkácsi püspöknek, hogy legalább az 

                                                 
1 FARKAS Lajos: Egy nemzeti küzdelem története. Budapest, 1896. 1–2. 
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orosz nyelv olvasására tanítsák meg a paptanoncokat.2 Azok között, akik 
anyanyelvükként beszélték ezeket a kanonizált egyházi nyelveket, magya-
roknak számítottak, vagyis nemzeti, nemzetiségi szempontból nem voltak 
azonosak a görög katolikus régiókban élő etnikai többséggel, míg a magya-
rok között, magyarul beszélő „muszkáknak” és románoknak titulálták őket.3 
Lényegében ez indította el körükben 1868-ban az úgynevezett „dorogi moz-
galmat”, amelynek az volt a célja, hogy a megkülönböztetés és sehová sem 
tartozás egyik legfontosabb okát, az idegen liturgikus nyelvet egyházukban 
megszüntesse, és azt felválthassa anyanyelvük, a magyar nyelv. Hogy ez a 
folyamat miként zajlott, miért tartott évtizedekig, és hogyan kapott ez a lelki, 
kulturális indíttatású törekvés politikai színezetet, ez dolgozatom fő kérdése. 
Ezzel együtt azt is vizsgálom, hogy a több évtizedes folyamat milyen ered-
ményt hozott, és az mennyiben tekinthető a mozgalom sikerének. A válaszok 
azonban több részletkérdés feltárása során rajzolódnak ki. Ezért igyekszem 
elsőként tisztázni a kiinduló helyzetet, amely cselekvésre ösztönözte a ma-
gyar görög katolikusokat. Vizsgálat tárgyává teszem társadalmi, gazdasági 
körülményeiket, amelyek nem hagyhatók figyelmen kívül, ha ezen népesség 
érdekérvényesítő erejét mérlegeljük, illetve bemutatom azt, hogy mit sikerült 
megvalósítaniuk az eredeti elképzeléseikből abban a kitartó küzdelemben, 
amely a századfordulón érte el a tetőpontját. 
 

A kiinduló helyzet 
 
Az Osztrák–Magyar Monarchia területén a hívők – valamennyi egyházban – 
anyanyelvükön gyakorolhatták vallásukat. Ez alól tulajdonképpen két kivétel 
volt. Az egyik ezek közül a római katolikus vallás. A római katolikusok ese-
tében azonban nem a magyar nyelv, mint olyan elutasítása történt, hanem 
csupán a Tridenti Zsinat által hozott szabályokat tartották be, immár száza-
dok óta. Vagyis, hogy világszerte csak a latint ismerték el a liturgia hivatalos 
nyelveként4. A másik pedig a görög katolikus vallás volt, legalábbis ezen 
felekezet magyarjai számára. Hiszen ha valaki magyarországi ruténnek, ru-
szinnak, tehát szláv anyanyelvűnek, vagy románnak született, az görög kato-
likusként, anyanyelvén hallgathatta a templomi Szent Liturgiát. Magyarul 
viszont ez a lehetőség nem állt fenn. Ennek történeti előzménye az, hogy az 

                                                 
2 Görögkatolikus Püspöki Levéltár (a továbbiakban: GKPL) –IV–2. 65/1869.  
3 MELLES Emil: Gondolatok. Görög Katholikus Tudósító, 2. (1922. április 15.) 8. sz. 5. 
4 OROSZ István: Katolikus megújulás és ellenreformáció. In: Európa az újkorban. Szerk. OROSZ István–
ifj.B ARTA János–ANGI János. Debrecen, DUP, 2006. 366–368. 
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unitus5 felekezet hagyományosan sokkal nagyobb arányú szláv és román ajkú 
népességet foglalt magába, mint magyart, ennek megfelelően az egyházi 
nyelv is az ószláv és a román volt. A római katolikus egyházzal unióra lépő 
kárpátaljai görög katolikusok az 1646. évi ungvári unió létrejöttekor oly mó-
don egyesültek, hogy megtarthatták az egyházi életben nemzeti nyelvüket.6 
Ugyanez igaz, az 1698–1700. között végbement gyulafehérvári unióra, ami-
kor a román görög katolikusok fogadták el Róma egyházi fennhatóságát, így 
válva a keresztény katolikus egyház intézményesített részévé.7 Ezzel együtt 
az unió érdekében Róma ahhoz is hozzájárult, hogy a visszatért felekezet 
templomaiban a korábban megszokottak szerint, továbbra is a nép nyelvén, 
azaz románul és ószláv nyelven hangozzék el a liturgia. A katolikus egyház-
hoz történő visszatéréssel tehát a Szentszék, azon túl, hogy megbocsátotta a 
skizmatikus, vagyis eretnek állapotban töltött évszázadokat a kárpátaljai és 
erdélyi görög katolikusok számára – túllépve és eltekintve a tridenti rendel-
kezésektől – lehetővé tette az ószláv és a román nyelv, mint nemzeti nyelv 
használatát is, egyházuk számára. Tehát, lényegében kanonizálta azokat. 
Tulajdonképpen ezzel összhangban volt és a fennálló állapotot erősítette az 
államhatalom részéről az 1691-ben I. Lipót által kiadott és a rendek által is 
megszavazott Diploma Leopoldinum, valamint azok a szintén diplomák for-
májában kiadott lipóti oklevelek, amelyek konszolidálták az erdélyi görög 
katolikus egyház helyzetét.8 Lényegében ezen történeti előzmények követ-
keztében állhatott elő az a helyzet, hogy a Magyar Királyságban, csak a ma-
gukat magyarnak valló, görög szertartású katolikusok nem élhették meg 
anyanyelvükön vallásos hitüket, hiszen templomaikban a fent említettek mi-
att oroszul, illetve románul miséztek.  

Az anyanyelv és a nemzeti hovatartozás kérdése egész Európában, így ha-
zánkban is folyamatosan jelentős kérdés volt a reformkor, vagy még koráb-
ban, a 18. század második fele, vége óta. Kezdetben csak az értelmiségi, ké-
sőbb a gazdasági és a politikai elit számára, de a kérdés rövidesen túllépett e 
szűk közönségen. A „nemzeti érzés” fogalma tovább gazdagodott, árnyaló-
dott, a magyarországi etnikai közösségekben. A nemzethez való tartozás fo-

                                                 
5Az unitus szó jelentése: „egyesült”. Az unitusnak nevezett egyházak a katolikus egyház nem latin-
rítusú részegyházai, amelyek a római központú, latin-rítusú egyházzal egyesültek. Az elterjedt magyar 
elnevezésük a „görög katolikus”, amely nem teljesen pontos szóhasználat az összes unitus egyházra, 
mivel ezek jelentős része nem görög (bizánci) rítusú. 
6 VÉGHSEŐ Tamás: „…mint igaz egyházi ember…”. Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi 
Főiskola,  Nyíregyháza, 2011. (Collectanea Athanasiana) 58. 
7 PIRIGYI István: A magyarországi görög katolikusok története. Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 
Nyíregyháza, 1990. 1. kötet 102–106. 
8
 MARCZALI Henrik: Erdély története. Káldor Könyvkiadóvállalat, Budapest, 1935. 179–184. 
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galma a 19. századi magyar ember önmeghatározásának alapvető elemévé 
vált.9 Ugyanakkor a fogalmi értékrend változásán túl nem tekinthetünk el 
attól sem, hogy a magukat magyar ajkúnak valló görög katolikusoknak a 
magyar egyházi nyelvért, később pedig a magyar görög katolikus püspökség 
felállításáért folytatott, kulturális és politikai téren is megnyilvánuló erőfe-
szítései gazdaságilag és társadalmilag milyen környezetben zajlottak. 

A 19–20. század fordulója a történetírásban nagyjából a második ipari for-
radalom időszaka, és Magyarország az Osztrák–Magyar Monarchia egyik 
feleként a gazdaság számos területén szorosan követi az európai fejlődést, 
köszönhetően az ezt segítő, a kiegyezést követő, és évtizedeken át tartó libe-
rális kormányzati politikának. Ahogy Romsics Ignác írja „A kiegyezést köve-
tő fél évszázad egyike a magyar gazdaság sikertörténeteinek.”10 Vagyis 
„…elmaradott agrárországból Magyarország a XX. század elejére fejlett 
élelmiszeriparral rendelkező és intenzív exporttevékenységet folytató agrár–
ipari országgá vált.”11 A gazdaság és a társadalom gyors változását azonban 
sokkal lassabban követte az a világnézeti átalakulás, amely miatt később 
sokkal kevésbé tekintik fontosnak a vallásos életet és a felekezeti hovatarto-
zást, mint a vizsgált korszakban. Ne feledjük el, hogy ekkoriban az ország 
éppen csak túl volt azokon a jelentős társadalmi, politikai küzdelmeken, ame-
lyek árán sikerül törvénybe iktatni 1894-95-ben az egyházpolitikai reformok-
ról szóló törvényeket, amelyek egyebek mellett kötelezővé tették a polgári 
házasságot is.12 Érthető tehát, hogy a vallás „ugyan csökkenő, de még mindig 
igen fontos szerepet játszott az emberek világszemléletének és erkölcsi nor-
máinak az alakításában, s ezen keresztül társadalmi magatartásukat is befo-
lyásolta…”.13 Ennek pedig azért van nagy jelentősége, mert csak ezt figye-
lembe véve tudjuk megérteni, hogy a magyar görög katolikusok miért tekin-
tették olyan fontosnak, hogy hivatalosan is elismerve, ne csak nyelvük, ha-
nem vallásuk alapján is, teljes értékű magyaroknak tartsák őket országukban. 
A továbbiakban pedig vizsgáljuk meg közelebbről, hogy milyen összetételű 
és milyen számarányú magyar népességről beszélünk esetükben. 
 

                                                 
9 KOSÁRY Domokos: A történelem veszedelmei. Magvető, Budapest, 1987. 16–17.  
10 ROMSICS Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris, Budapest, 2005. 25. 
11 Uo. 
12 1000 év törvényei internetes adatbázis, [http://1000ev.hu/index.php?a=3&param=6555 (Letöltve: 
2011. december 10.)] Complex Kiadó Kft. 
13 ROMSICS I. i.m. 49. 
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A magyar görög katolikusok népessége és összetétele 
 
Ennek a kérdésnek a tárgyalásánál arra törekedtem, hogy a népességi adato-
kat össze tudjuk vetni egyrészt a felekezetileg azonos, de etnikai hovatarto-
zás tekintetében eltérő közösségek, és az ország teljes népességi adataival. 
Az összetétel vizsgálatánál pedig elsősorban a társadalmi érdekérvényesítő 
képességet segítő adatokat kutattam, amelyek hagyományosan jól tükröződ-
nek a birtok, vagyoni és foglalkozási szerkezetben. Mivel a mozgalom elin-
dulása a 19. század harmadik harmadára esik, és a magyar egyházkormány-
zathoz tartozó püspökséget 1912-ben hozzák létre, ezért legcélszerűbbnek az 
1910. évi népszámlálási adatok alapul vétele tűnt. E szerint,14 a Horvát–
Szlavón területeken élő népességtől eltekintve a Magyar Királyságban össze-
sen 18.264.533 ember élt. Közülük 2.007.916-an voltak görög katolikusok, 
ami a teljes népességhez viszonyítva 11%-os arányt képviselt. Vallási tekin-
tetben a magyar anyanyelvűek közül 3% vallotta magát görög katolikusnak, 
amit ha a teljes magyar anyanyelvű népesség számához (9.944.627) viszonyí-
tunk, akkor egy 298.338 főt számláló magyar közösséget találunk. Ha az 
országos népességhez viszonyítjuk a teljes magyarországi unitus népességet, 
akkor pedig 14,86%-ot kapunk eredményül. 

A Horvát–Szlavón területek adataival kiegészítve a fentieket sem eredmé-
nyez lényeges eltéréseket. Ez alapján 1910-ben az ország területén az unitus 
népesség száma 2.025.508 volt, az összes magyar ajku hívő száma pedig 
304.322. Vagyis, egy 6000 fős különbségtől eltekintve, közel azonos adatot 
kapunk. Ennek megfelelően ugyanez érvényes az unitusok Magyar Királysá-
gon belüli arányára is, ami így 15,02%.15 Az adatokból jól kitűnik, hogy ez a 
vallási felekezet még teljes létszámát tekintve sem képviselt olyan társadalmi 
erőt hazánkban, amely akárcsak megközelítette volna a római katolikusok 
49,3%-os arányát a népességen belül.16 De valójában a 14,3%-ot kitevő re-
formátusokkal,17 vagy más, kisebb létszámú felekezetekkel sem mérhető ösz-
sze a körülbelül 15%-ot kitevő görög katolikusság, hiszen az identitási törek-
vésekben nem voltak érdekeltek a más nemzetiséghez tartozó felekezettársak. 
Ezért ennek a vallási közösségnek a teljes létszáma nem sokat számított, 
sokkal inkább az, hogy közülük hányan vallották magukat magyarnak. Az 

                                                 
14 Történeti statisztikai idősorok 1867-1992. 1. kötet. Népesség-népmozgalom. KSH, Budapest, 1992. 
245. 
15 SALACZ Gábor: Egyház és állam Magyarországon a dualizmus korában. Auróra, München, 1974. 
108–109. 
16 Történeti statisztikai idősorok i.m. 245. 
17 Uo. 
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adatok szerint tehát nagyjából 300.000 ember (3%) próbálta közös akaratát 
érvényre juttatni egy 18,2 milliós, részben más nemzetiségű, részben pedig 
más felekezetű közösség kicsiny részeként. Ennek a népességnek a túlnyomó 
többsége a Felvidéken, Kárpátalján, az ország keleti megyéiben, a 
Partiumban, és Erdély egyes részein élt. Ezt igazolja az is, hogy az ezeken a 
területeken korábban létesült egyházmegyék parókiáiból hozzák majd létre a 
későbbi Hajdúdorogi Egyházmegyét.18 

Ami pedig a magyar, keleti szertartású katolikusok gazdasági és politikai 
erejét illeti, azt mondhatjuk összefoglalóan, hogy az a társadalmi arányszám-
oknak megfelelően alakult.  

A népesség összetételére vonatkozóan igyekeztem szándékosan olyan idő-
szakok számadatait választani ennek alátámasztására, amelyek némiképp 
keretbe foglalják ezt a kérdést, és ily módon az esetleges változásokra is fel-
hívják a figyelmünket. Jó kiindulásként tekinthetünk tehát a Munkácsi Püs-
pökség 1806. évi összeírására, amelynek adatai lehetőséget adnak a társada-
lom és gazdaságtörténeti vonatkozások elemzésére. A püspökség területén 
élő népesség életviszonyai azért is tekinthetők reprezentatívnak, mivel ez az 
összeírás egy olyan időszakban készült, amikor az egyházmegye joghatósága 
összesen 13 vármegye területén érvényesült, s ezzel jórészt lefedte a magyar 
ajkú lakosságot. Az adatokból kiderül, hogy „a görög katolikus lakosság 
túlnyomó többsége faluban, kisebb hányada mezővárosban, elenyésző kis 
része pedig szabad királyi városban élt. A kevés kivételtől eltekintve, urbéres 
közösségekbe tagolódva folytatták mindennapi életüket, s majdnem kizárólag 
szántóföldi műveléssel foglalkoztak, vagy a szántóföldi művelés volt gazdál-
kodásuk fő eleme, s ezt egészítette ki az állattenyésztés, fuvarozás, pásztor-
kodás, szén- és mészégetés, favágás, stb. A szepesi görög katolikus községek 
lakói számára változatos és jól fizetett munkaalkalmakat biztosítottak az ot-
tani hámorok, vas- és rézbányák, valamint szénégetőhelyek. Elmondható 
tehát, hogy szinte mindannyian földesúri függésben éltek mind igazgatási, 
mind igazságszolgáltatási szempontból.”19 

A helyzet a 20. század első harmadára sem sokat változott. A témával fog-
lalkozó Pirigyi István, a ma is eredeti nyomtatásban olvasható korabeli sajtó 
cikkei alapján arról ír, hogy „A görög katolikusok 81,4%-a falun élt és 
65,2%-a őstermeléssel foglalkozott. Ez utóbbiak jelentős része zsellér és né-

                                                 
18 PIRIGYI István: A magyarországi görög katolikusok története. 2. kötet, Szent Atanáz Görög Katolikus 
Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, 1990. 109. 
19 A munkácsi görögkatolikus püspökség lelkészségeinek 1806. évi összeírása. Szerk.: UDVARI István, 
Vasvári Pál Társaság, Nyíregyháza, 1990. (Vasvári Pál Társaság Füzetei, 3.) 
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hány holdas kisgazda volt.”20 Érthető tehát, hogy „A társadalom tudatában a 
görög katolikus vallás úgy élt, mint a «szegények vallása»”.21 

A következő újságcikk egyik részlete pedig, jó száz évvel későbbről, a 
társadalmi érdekérvényesítés képességének hiányát mutatja be rendkívül 
érzékletesen. „A magyar görög katholikusság nagy elhagyatottságának, min-
denben való elmaradottságának egyik oka, hogy vezető embereink közül ke-
vesen foglaltak helyet a törvényhozás házában. Ott, ahol számunkra törvé-
nyeket alkotnak, aki mellettünk szóljon, érdekeinket védelmezze, óhajtásain-
kat előtárja és ügyeinkben eljárjon. Ha voltak is, akik oda jutottak, nem vol-
tak azok a nagykaliberű emberek, kiknek szava döntő súllyal bírt volna. Rá 
voltunk hagyatkozva mások, idegenek jóindulatára. Udvarolnunk kellett más 
felekezetek nagyjainak, protekciót keresni, kegyeket hajhászni, hogy élhes-
sünk. Fejlődésről szó sem lehetett.”22 

A helyzet tehát több mint száz év elteltével sem sokat változott. Éppen 
ezért különösen érdekes annak vizsgálata, hogy ilyen alaphelyzetből indulva, 
gazdasági, társadalmi és politikai befolyás nélkül, egy inkább negatív köz-
megítélés mellett, eredeti céljaikból mit és hogyan sikerült megvalósítaniuk a 
„dorogi mozgalom” szervezőinek. 
 

Gyakorlati lépések a liturgikus nyelv megváltoztatásáért. 
 
Bár a tanulmány elején utaltam arra, hogy főként a társadalmi közvélekedés 
ösztönözte szervezett fellépésre az unitus magyarokat, azt sem szabad elfelej-
teni, hogy egy erős belső igény is táplálta ezt a törekvést, amely abban gyö-
kerezett, hogy szerették volna érteni, mi zajlik a templomban, hogy miről 
szól az, ami vasárnaponként az oltár körül történik. Azt ugyanis az egynyel-
vű, magyar ajkú népesség nem értette, mint ahogy a magyar anyanyelvű gö-
rög katolikus papok túlnyomó többsége sem. Ennek egyik bizonyítéka az az 
1869-es keltezésű levél is, amelyből arról értesülhetünk, hogy Roskovics 
Ignác, pilisi lelkész, liturgikus szövegek magyar fordítását küldi kérésre, 
főesperese számára.23 Nem érdektelen az sem, hogy milyen szövegekről van 
szó. Ezek között szerepel az esketés, a keresztség és bérmálás, a temetés, az 
utolsó kenet, valamint a vízzel való szentelés rendjéről szóló liturgikus elő-
írás, illetve szöveg. Az idézett forrás azonban nem csak azt bizonyítja, hogy 
a magyar anyanyelvű papok maguk sem értették az idegen nyelvű liturgiát. 

                                                 
20 PIRIGYI I. i.m. 2. kötet 126.o.  
21 Uo. 
22 Illés Józsefet a parlamentbe. Görög Katholikus Tudósító, 2. (1922. május 21.) 12. sz. 1.  
23 GKPL–IV–2. 53/1869. 
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Hanem azt is, hogy bármiféle hivatalos engedély nélkül, egyszerűen a min-
dennapi élet követelményeihez igazodva, a szertartáskönyvek egymás között 
terjesztett, magyarra fordított változatát használták már ekkor is, papi műkö-
désük során. És hogy cseppnyi kétségünk sem maradjon afelől, hogy ezeket 
valóban a papok mindennapi használatára küldték, álljon itt az a pár sor, 
amely igazolja ezt. Roskovics, a levél tanúsága szerint késésben van a fordí-
tott szöveg küldésével kapcsolatosan, de hogy mentse a helyzetet, ezt írja: 
„…azonnal teljesítettem volna az elküldendőket, de éppen az Esketés fordítá-
sa oda van rég óta s nem küldték vissza. Szerencsére még a conpositioja meg 
akadt nálam, leakartam tisztázva küldeni de mindeddig nem érkeztem, s 
mostis egy hétig Ungvárra szándékozom ugyanis indulni. Mivel pedig a far-
sangi időben éppen az tán a leginkább kellő. Azért küldöm ugy a mint meg-
született.”24 Vagyis, mivel szükség van a fordítások használatára, az időt 
pedig nem akarja tovább húzni, ezért nyersfordításban küldi el a szövegeket. 
Az idézetből egyértelműen kiderül, hogy a fordításokat gyakorlati alkalma-
zásra, mindennapi használatra szánják, ami azt is jelenti, hogy a szertartás-
könyvek eredeti, nem magyar nyelvű szövegével nem tudnak mit kezdeni, 
számukra nem alkalmas a papi feladatok elvégzéséhez. A szertartáskönyvek 
fordításának azonban volt egy másik jelentősége is, amely szorosan kötődött 
az érintettek, tehát a magyar görög katolikusok által „kálvária útként”25 em-
legetett eseménysorhoz, s ez a leginkább megragadható módon, 1863-ban 
kezdődött. Azt hitték ugyanis, hogy ha van hiteles fordítás, akkor már csak a 
püspök engedélyére van szükség. 

Ebben az évben fordult ugyanis Hajdúdorog városának tanácsa levélben a 
munkácsi püspökhöz, hogy a nyelvhasználat ügyében támogatását kérjék.26 
Ennek a levélnek a jelentősége nem csak abban van, hogy ez az első, hivata-
losnak tekinthető megkeresés a magyar nyelv ügyében, hanem abban is, hogy 
aláíróként nem egyszerűen az egyházközség tagjai, vagy más, hívőkből álló 
közösség tagjai jegyzik, hanem Hajdúdorog városának önkormányzati veze-
tői. Mint írják: „Első és legfőbb sérelmünk, első legfőbb óhajunk: hogy az 
egyháznál eddig idegen és általunk nem értett nyelv használtatott s édes 
anyai magyar nyelvünk méltatlanul mellőztetett, kérjük tehát, hogy anyanyel-
vünk a vallás alapelveinél s a természet adta jog követelményeinél fogva, 
őket illető helyére az oltárra bevitessék…”.27 A levél tartalma, és születésé-
nek körülményei nyilvánvalóan utalnak arra, hogy ezen kérés megfogalmazói 

                                                 
24 Uo. 
25 SZABÓ Jenő: A görög-katholikus magyarság utolsó kálvária útja 1896-1912. Budapest, 1913. 
26 GRIGÁSSY Gyula: A magyar görög katolikusok legújabb története. Ungvár, 1913. 103. 
27 Uo. 
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nem akarnak semmilyen, gyökeres változást eredményező egyházkormányza-
ti reformot, vagy bármi mást, amely a fennálló rendet felborítaná. Egyszerű-
en érteni akarják a templomokban hallottakat. Kérésük hivatkozási alapját is 
megadják, bár hozzá teszik, „Ugy hisszük s ugy vagyunk meggyőződve, hogy 
ezen alapos, igazságos és méltányos kérelmünk teljesítésének szükségességét 
nem kell indokolni…”.28 Mégis van a feliratban több olyan mondat is, amely 
kimondatlanul ugyan, de igényük alátámasztását szolgálja. Közülük az egyik 
az, amelyből kiderül, hogy egyházjogilag is helytálló a követelésük, hiszen 
„a keleti egyház, tanai szerint, …az isteni tiszteletnél mindenkor a nép nyel-
vét parancsolja használni…”.29 Az irat, a későbbi keltezésű kérelmekkel 
ellentétben alapvetően mellőzi bármiféle olyan sérelem említését, amely arra 
utalna, hogy bárki is kétségbe vonná a magyar görög katolikusok igaz ma-
gyarságát, vagy őszinte felekezeti elhivatottságát. Csupán az anyanyelv 
használat lehetőségét kérik templomukban. Nem széleskörű összefogás kör-
vonalazódik tehát, hanem a térség legtöbb unitusát tömörítő városa,30 az in-
tézményes utat betartva kéri püspökét, hogy saját hatáskörben intézkedjen a 
magyar hívek kérésének teljesítése érdekében. Mivel hivatalos formában 
ekkor kap először hangot a dorogiak törekvése, úgy vélem ezt a mozzanatot 
tekinthetjük a későbbi hosszú folyamat kezdőpontjának, noha majd csak öt 
év múlva jön létre az első olyan civil szerveződés, amely szervezetten lép fel 
a nyelvi reform érdekében.31 Az érintett népesség társadalmi és gazdasági 
jellemzőit az imént már körvonalaztam, és abból kiderült, hogy sem befolyá-
sos nemesi rétege, sem pedig tanult, és befolyásos értelmiségi része nem volt 
a korabeli magyar görög katolikusságnak. Ezt erősítik Fényes Elek, 1851-ben 
megjelent sorai is, amelyekből Hajdúdorog lakossága mellett, az intézményi 
infrastruktúrára is következtetni tudunk. E szerint „Népessége 8234 lélek, kik 
kevés kivétellel mindnyájan a görög egyesült vallást követik, de azért tiszta 
magyarok. Van derék parochiális temploma és jó iskolája. Róna határa min-
den gabonát jól terem.”32 Ezek alapján joggal feltételezhető, hogy nem befo-
lyásos nemesi, és nem is értelmiségi törekvésként indul el a magyar nyelv-
használatért a szervezkedés, hanem egyfajta népi mozgalomként, amelynek 
népi jellege akkor is megmarad, amikor később tanult, vagy magas hivatalt 
elnyert magyar unitusok is bekapcsolódnak a mozgalom vezetésébe.    

                                                 
28 Uo. 
29 Uo. 
30 GKPL–IV–2. 141/1866. 
31 PIRIGYI I. i.m. 2. kötet 90. 
32 FÉNYES Elek: Magyarország geographiai szótára. Pest, 1851. [http://fszek.hu/digitdoc/fenyes/ (Le-
töltve: 2011. december 15.)] 
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Azt is fontosnak tartom megjegyezni, hogy a leírtakon kívül semmilyen más 
egyházi, vagy politikai vonatkozású érdek, vagy cél nem vezérelte a mozga-
lom elindítóit. Ennek az egyik bizonyítéka éppen az, hogy az úgynevezett 
„hivatali utat” betartva, közvetlen egyházi felettesükhöz, a munkácsi püs-
pökhöz fordulnak. Úgy gondolom, a levél soraiból az is kiolvasható, hogy ez 
nem valamiféle kötelező, ám az eredmény szempontjából fölöslegesnek tar-
tott protokolláris eljárás az ő részükről. A kérelem sorainak olvasása alapján 
kétség nem férhet hozzá, hogy a levélírók biztosak voltak abban, hogy ezzel 
el is érik a céljukat, hiszen az ügynek látszólag semmilyen jogi, vagy egyházi 
akadályát nem látták, másrészt a püspökhöz küldött levélben nem arra kérik 
az egyházmegye vezetőjét, hogy képviselje ügyüket mások előtt, hanem arra, 
hogy ő maga „teljesítse” kérésüket. Ezt igazolja Popovics Bazil, munkácsi 
püspök reagálása is, amellyel visszatérünk ahhoz a gondolathoz is, amely a 
szertartáskönyvek fordításának jelentőségét hangsúlyozta az imént. Hiszen 
egyfelől ő maga is úgy véli, hogy neki módjában áll a magyar liturgia enge-
délyezése, és erre ígéretet is tesz, viszont utasítja papjait, hogy amíg a fordí-
tások kanonizálása, vagyis hivatalos egységesítése és egyházi elismerése nem 
történik meg, addig az egyházi szláv nyelven végezzék a szertartásokat.33 
Egy pillanatig tehát úgy tűnhetett, hogy a dorogiak közbenjárására rövid időn 
belül hivatalosan is engedélyezik, hogy az ószláv és a román mellett magya-
rul is prédikáljanak a magyarországi görög katolikus templomokban. Hogy 
nem így lett, annak látszólag az volt az oka, hogy az ügyet jóindulattal foga-
dó Popovics püspök 1864-ben meghalt, és az új egyházmegyei vezetés nem 
támogatta a megindult folyamatot.34 Bár ekkoriban még nem lehetett tudni, 
de a későbbi történések alapján nyilvánvaló, hogy amennyiben Popovics 
Bazilnak lehetősége lett volna ígéretét betartani, még az sem lett volna ele-
gendő ahhoz, hogy a magyarok ügye, számukra megnyugtató módon rende-
ződni tudjon. A liturgikus nyelv megválasztása ugyanis nem püspöki hatás-
kör volt. A római egyház a tridenti rendelkezésekre hivatkozva nem engedte 
„…hogy valamely nyelvnek oltárra tételét követeljék jog szerint a hivek, ha-
nem fenntartja e kérdés eldöntését az egyetemes egyház, illetőleg a szentszék 
elhatározásának, mely ezt a jogát politikai indokok szerint érvényesítette 
vagy sem.”35 

A várakozásoknak megfelelően az egyházmegye új vezetése inkább az 
orosz nyelv terjesztését támogatta, az 1863. évi beadványra pedig nem érke-

                                                 
33 GRIGÁSSY GY. i.m. 26. 
34 B. PAPP János: Hajdúdorog küzdelme a magyar görög katolikus egyházmegye felállításáért. Öröksé-
günk Kiadó, Hajdúdorog, 1996. 27. 
35 FARKAS L. i.m. 18. 
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zett válasz. Mivel a kérelem feledésbe merült, ezért 1866-ban újabb felirato-
kat fogalmaztak meg, de ezeknek a címzettjei már nem a püspökség, hanem a 
király, a hercegprímás, a főkancellária és az országgyűlés. A feliratok erede-
ti, kézzel írott változata ma már helyenként nehezen olvasható, amit tovább 
nehezít, hogy a levéltárazott iratok vélhetően valamiféle véglegesített tartal-
mú piszkozatok lehettek, hiszen javítások és áthúzások is vannak bennük. A 
szövegek – bár lényegesen hosszabbak, mint a Popovics püspöknek küldött 
levél – tartalmukban szintén az egyházban használt nyelv kérdését helyezik a 
középpontba. Ahogy a királyhoz címzett feliratban Ferenc Józsefnek írják, 
közösségük „…arra van kényszerülve hogy az Isteni tiszteletet, saját édes 
anyai nyelvének kizárásával idegen nem értett nyelven halgassa végig és a 
vallásosság és erkölcsiség rovására, mit sem okulva csüggeteg lélekkel távo-
zik haza az Isten házából…”36 Bár a királyt nem terhelik panaszaikkal, a her-
cegprímáshoz, Simor Jánoshoz intézett levélben nyíltan sérelmezik, hogy 
„…botrányosan és alaptalanul muszkáknak tartanak és gúnyolnak nemcsak 
azok, kik talán azt szeretnék, ha valóban azok lennénk, hanem testvéreink, 
más vallásfelekezetü magyar ajku polgártársaink.”37 

Egyik beadványra sem érkezett válasz, ezért a dorogiak ezt követően, jól 
látható módon igyekeztek nyilvánvalóvá tenni, hogy kérésük nem csupán 
helyi ügy, hanem a teljes magyar görög katolikusság ügye. Ennek demonstrá-
lására elkezdték szervezni a magyar görög katolikusok országos kongresszu-
sát, amelyet 1868-ban sikerrel meg is rendeztek. Az eseményről a munkácsi 
püspököt írásban is tájékoztatták.38 Mivel mostanra már nyilvánvalóvá vált 
az is, hogy csak hosszú és kitartó munka eredményezhet sikert az ügyükben, 
ezért Állandó Végrehajtó Bizottságot választottak annak érdekében, hogy a 
követeléseikkel kapcsolatos ügyek folyamatosan szervezés alatt legyenek, és 
a gyűlés határozatainak végrehajtásáért feleljenek. A kongresszus eredmé-
nyeként újabb feliratok készültek a királyhoz, az országgyűléshez, az eszter-
gomi érsekhez, és a közvetlen joghatóság gyakorlójához, a munkácsi püs-
pökhöz is.39 

A forráselemzés során jól látható volt, hogy az érdekérvényesítés újabb 
megnyilvánulása több ponton mutat előrelépést a korábbiakhoz képest, noha 
a feliratok címzettjei gyakorlatilag ugyanazok, mint 1866-ban. Ez részben 
természetesen abban nyilvánul meg, hogy a teljes magyar bizánci szertartású 
görög katolikus népesség nevében lépnek fel, de az igazi fordulat a feliratok 

                                                 
36 GKPL–IV–2. 53/1866. 
37 Uo. 
38 GKPL–IV–2. 71/1868. 
39 GKPL–IV–2 63/1868. 
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szövegéből olvasható ki. Ezekben ugyanis már nem csak a liturgikus nyelv 
megváltoztatását követelik, hanem érdekérvényesítésük intézményesített 
garanciájaként saját püspökség felállítását is. Ráadásul mindezt nemzeti ala-
pon, hivatkozásul a legutóbb felállított Szamosújvári és Lugosi Görög Kato-
likus Püspökségek ügyére is, amelyek „…területének kikerekítését is főleg, 
sőt egyedül a hivek nemzetisége határozza.”40 Az eddigi tapasztalatok alap-
ján immár kevéssé bíznak az írott szó erejében, ezért küldöttséget választa-
nak, amelynek személyesen kell az iratokat a címzetteknek átadni. A bizott-
ságot Silye Gábor, a Hajdú Kerület főkapitánya vezette és sikerült is szemé-
lyesen Andrássy Gyula miniszterelnöknek átadniuk a feliratot, aki egyben azt 
is vállalta, hogy a királyhoz intézett iratot továbbítani fogja. A dorogiak elju-
tottak a kormány tagjaihoz és Simor János esztergomi érsekhez is. A beszá-
molók szerint mindenütt szívélyesen és megértéssel fogadták a küldöttsé-
get,41 de a felterjesztések tulajdonképpen elsikkadtak. Nem történt semmi, 
egy válasz sem érkezett. Némi elmozdulást jelentett a holtpontról Pankovics 
István munkácsi püspök látogatása Hajdúdorogon, aki az 1871-ben tartott 
canonica visitatió-n tapasztalhatta, hogy az ügy iránti elkötelezettség nem 
enyhült, és annak szőnyeg alá söprése nem jelent tartós megoldást.42 
Pankovicsnak egyébként is nagy befolyása lehetett olyan ügyekre, amelyek 
mellé támogatólag állt, mivel Ferenc József titkos tanácsosai közé tartozott.43 
Ennek ellenére, az 1873-ban hajdúdorogi központtal létesített püspöki 
külhelynökséget44 joggal tekinthetjük olyan állam és egyházkormányzati 
intézkedésnek, amellyel lényegében ki akarták fogni a szelet a vitorlából. A 
külhelynökség rendkívül szűk hatáskörrel rendelkező igazgatási egységként 
működött, amelynek valójában semmiféle ráhatása nem volt a liturgikus 
nyelvre, vagy bármi másra, amely némiképp közelebb vihetett volna a célok 
eléréséhez. Ráadásul a magyar egyházközségeket sem állt módjában intéz-
ményesített keretben összefogni, hiszen a munkácsi egyházmegyéből a „ma-
gyar paróchiáknak is csak egy része került” a joghatósága alá, a többi egy-
házmegyéből pedig egy sem tartozott hozzá.45 A levéltári iratanyagot kutatva 
magam is tapasztaltam, hogy a vikáriátus szinte kizárólag a mindennapi mű-
ködés és igazgatás feladataival foglalkozott, míg vele szemben a hajdúdorogi 
esperesség továbbra is vállalta az addig sikertelen küzdelem további szerve-

                                                 
40 GKPL–IV–2 62/1868. 
41 PIRIGYI I. i.m. 2. kötet 90. 
42 GKPL–IV–2. 110/1871 
43 PIRIGYI I. i.m. 2. kötet 66. 
44 PETRUS Jenő: A magyarság önvédelme. Csokonai Nyomda és Kiadó, Debrecen, 1897. 77. 
45 PIRIGYI I. i.m. 2. kötet 92. 
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zését. Noha a külhelynökség felállítása inkább elégedetlenséget váltott ki a 
magyar hívek körében,46 úgy tűnt, nyugvó pontra kerülnek a dolgok, hiszen 
hivatalosan nem történt újabb fejlemény az ügyben. Ez azonban csupán a 
látszat volt. A következő hivatalos felterjesztésig, azaz 1881-ig ugyanis azért 
honolt csend a püspökség magyarjai körében, mert sajátos megoldást válasz-
tottak problémáikra. Mivel eddig azt látták, hogy hivatalos úton semmiféle 
eredményt nem tudnak elérni, ezért a magyar ajkú közösségekben bármiféle 
jogi felhatalmazás nélkül, a korábbi elszigetelt esetek helyett, immár széles 
körben alkalmazták a magyar nyelv használatát a liturgiában. Sőt, egy kora-
beli dokumentum tanúsága szerint, 1881-re már országszerte magyar nyelven 
végzett görög katolikus szertartásokról beszélhetünk.47 Nyolc éven át tehát 
azért tűnt mozdulatlannak minden, mert ha engedély nélkül is, de a minden-
napi életben érvényesítették azt az igényüket, amelyet semmilyen más módon 
nem sikerült sem az egyházzal, sem az állammal elismertetniük. Ez vélhetően 
még sokáig így is maradt volna, de miután ennek híre a Vatikánhoz is elju-
tott, Róma úgy határozott, hogy hivatalosan is kötelezi a munkácsi püspököt, 
hogy intézkedjen, és a papok térjenek vissza a kanonizált liturgikus nyelvek-
hez a templomokban.48 Miután az erről szóló rendelkezés püspöki körlevél-
ben is megjelent, ez ellenállást váltott ki, és a korábban említett dorogi Vég-
rehajtó Bizottság ismét felterjesztéseket fogalmazott meg. Az újabb törekvé-
sek egyik fő újdonsága a korábbiakhoz képest, hogy a várható kormányzati 
ellenvetésekre igyekeztek már jó előre gondolni. Így például a Trefort Ágos-
ton kultuszminiszternek írott beadványban az eredményesség érdekében 
olyan részletességgel írtak a magyar püspökség felállításának lehetséges kö-
rülményeiről és feltételeiről, hogy ennek révén a döntéshozók felé a megol-
dást is tálcán kínálják.49 A beadvány szerkesztői olyan javaslattal éltek, 
amely alapján az államnak lényegében semmilyen költségvetési kiadással 
nem járt volna, ha ez alapján elrendeli az új egyházmegye és a magyar püs-
pökség felállítását. 

A másik, ennél lényegesen fontosabb újdonság, hogy annak érdekében, 
hogy minél több támogatót szerezzenek beadványaik révén, az eddig csupán 
nyelvkérdésként létező ügyből nemzetiségi kérdést csináltak. Az országgyű-
lés számára küldött feliratban50 ugyanis azzal érveltek, hogy a nyelvkérdés 
megoldatlansága miatt az érintett régiókban lényegében veszélyben van a 
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magyarok nemzeti megmaradása, hiszen az idegen egyházi nyelv nagyban 
hozzájárul ahhoz, hogy folyamatos az elrománosodás és a ruszinosodás. Mint 
írták, a magyar püspökség felállítása nem csak megállítaná ezt, hanem lehe-
tőséget teremtene arra is, hogy a magyar nyelv ezekben a régiókban újabb 
teret hódítson magának. Arra ugyan semmilyen bizonyíték nincs, hogy ennek 
az érvelésnek a mellőzésével nagyobb sikert értek volna el, mint korábban, 
arra viszont van, hogy megpróbálva a „nagypolitika” szintjére emelni a kér-
dést, minden korábbinál nagyobb ellenállást váltott ki törekvésük a liturgikus 
nyelv megváltoztatására és a magyar püspökség felállítására vonatkozóan. A 
dorogiak mozgalmát erőszakos magyarosítással vádolták meg a sajtóban, ami 
nem tett jót az ügyüknek.51 A miniszter a magyar püspöki kar állásfoglalását 
kérte, de az is ellenük foglalt állást.52 Ez a fiaskó éppen 15 évre hallgattatta 
el a magyar görög katolikusok törekvését. 

A következő lehetőséget a szervezett fellépésre a közelgő millenniumban 
látta meg a Hajdúdorogon választott Végrehajtó Bizottság. Ismét kérvények 
íródtak, sőt, immár magyarra fordított liturgikus könyvet is mellékeltek a 
kérelmekhez, amelyeket a dorogiak küldöttsége sikeresen átadott Bánffy 
Dezső miniszterelnöknek, Vaszary Kolos esztergomi érseknek, a vallás- és 
közoktatásügyi miniszternek és a házelnöknek. A miniszterelnöknek írt fel-
iratból nyilvánvalóvá válik, hogy a szervezők továbbra is, mint fontos nem-
zeti érdek, úgy emlegették igényüket. Mivel a küldöttség fogadtatása és előa-
dott kérelme a parlamenti pártok képviselőivel folytatott személyes találko-
zókon úgy tűnt, támogatásra talált, ezért a bizottság tagjai optimisták vol-
tak.53 Ezt a felemelő érzést és a magyarra fordított szertartáskönyvek úgyne-
vezett oltárra emelését volt hivatva közvetíteni az a mise, amelyet 1896. jú-
nius 27-én tartottak a budapesti egyetemi templomban.54 A szertartás teljes 
egészében magyar nyelven zajlott, és az eseményről a sajtó is beszámolt, így 
érthető módon híre, Rómába is hamar eljutott. Az eseményeken mindeddig 
kívülálló Vatikán ezúttal nagyon gyorsan reagált, és még ez év szeptember 2-
i döntésében „kifejezetten megtiltotta” a magyar nyelv liturgikus használa-
tát.55 A szeptember 5-én tartott országgyűlésben pedig a miniszterelnök is-
mertette a kormány álláspontját, amely szerint ameddig Róma nem engedé-
lyezi a magyar nyelvű liturgiát, addig nem jöhet szóba a görög katolikusok 
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magyar püspökségének felállítása.56 Újabb vereség érte tehát a magyar ajkú 
unitusokat, és újabb elutasításban részesült több évtizedes óhajuk. Bár ezt 
követően az ügy szempontjából több, egyáltalán nem mellékes esemény tör-
tént a következő években, de terjedelmi okok miatt célszerű ezúttal eltekin-
teni ezek ismertetésétől. Annál is inkább, mivel ezek egyike sem változtatott 
sem a magyarok kitartó törekvésén, sem a kormány, sem pedig a Szentszék 
álláspontján. 

Látszólag előzmény nélkül, 1911. júniusának végén, a főrendiház ülésén 
következett be markáns változás, gyökeres fordulat a kérdés megítélésében. 
Ekkor szólalt fel Szabó Jenő főrendiházi tag, aki korábban sikeres államigaz-
gatási karriert futott be, és nem mellesleg a Magyar Görög Katolikusok Or-
szágos Bizottságának alapító tagja volt. A kormányhoz intézett, később 
nyomtatásban is megjelent beszédének lényege az volt, hogy a kormánynak 
lépnie kell egy magyar görög katolikus püspökség létrehozása érdekében. Az 
ügy szerinte egyre sürgetőbb, azt tovább halogatni nem szabad, még akkor 
sem, ha nem engedélyezett a liturgikus magyar nyelv. Véleménye szerint 
éppen a magyar görög katolikus püspökség lesz az, ami összefogja a magyar 
anyanyelvű híveket, és ennek kell vállalnia, hogy eljár Rómában, a korábbi, 
elutasító álláspont megváltoztatásának érdekében.57 

Ezt követően olyan ütemben követték egymást a történések, amelyre a ko-
rábbiak ismeretében a legkisebb reményt sem lehetett látni. Először is, Zichy 
János, a vallás- és közoktatási miniszter támogatásáról biztosította Szabó 
Jenőt, és ígéretet tett arra, hogy a kormány pozitívan áll majd a kérdéshez.58 
A miniszter ígéretében nem is kellett csalódni, ugyanis a kormány, hivatalo-
san is kérte a főkegyúri jogot gyakorló Ferenc József magyar királytól, hogy 
járuljon hozzá az egyházmegye felállításához. A hozzájárulás pedig megtör-
tént, csakúgy, mint a Vatikán részéről. Ennek köszönhetően, 1912. május 6-
án Ferenc József magyar király megalapította a hajdúdorogi egyházmegyét, 
amelyet az 1913. évi XXXV. törvényben becikkelyeztek,59 a pápa, X. Pius 
pedig júniusban, a Christifideles Graeci kezdetű bulla kiadásával kanonizálta 
az új, magyar püspökséget.60 Fontos hozzátenni, hogy a liturgia nyelvének 
kérdésében kompromisszumos megoldás született, ami szerint sem az ószláv, 
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sem pedig a román nyelvet nem kellett alkalmazni, de a magyart sem lehe-
tett. A liturgia hivatalos nyelvévé az ógörögöt tették.61 

Bár a püspökség megalapítását a magyar ajkú keleti szertartású kereszté-
nyek kitörő örömmel fogadták,62 az eredeti célkitűzés, vagyis a magyar nyelv 
liturgikus nyelvvé emelése nem történt meg. Erre egészen 1965-ig, a II. Va-
tikáni Zsinatig kellett várni, amely szentesítette a magyart, mint liturgikus 
nyelvet. Erről az akkori megyéspüspök körlevélben tájékoztatta egyházme-
gyéjét.63 Az új egyházmegye felállítása ugyanakkor megnyugvást hozott a 
magyar hívők számára, miközben számos társadalmi, nemzetiségi, sőt nem-
zetközi ellentétet indukált, amelyek jelentősen nehezítették az egyházmegye 
beilleszkedését a magyarországi egyházkormányzati rendszerbe és a közélet-
be.64 De ennél talán fontosabb az, hogy az évtizedeken át tartó elutasító ma-
gyar kormányzati magatartás a megalapítás rövid, ünnepélyes időszaka után 
ismét éreztette hatását, és a közvélemény, sőt, bizonyos megnyilvánulásaiban 
a Vatikán is, továbbra is a románokkal és a szlávokkal azonosította a magyar 
görög katolikusokat.65 E fejlemények részletezése azonban nem témája ennek 
a tanulmánynak. Inkább azt vizsgálnám meg, hogy az újra és újra kezdemé-
nyező és hamar szervezeti formát öltő egyházi és népi törekvés miért ütkö-
zött falakba, közel ötven éven keresztül. A kérdésfelvetés azért is indokolt, 
mert a témára vonatkozó szakirodalom figyelmen kívül hagyja ennek vizsgá-
latát. 

Róma elutasításának oka elég jól dokumentált és könnyen érthető. A Va-
tikán attól tartott, hogy a magyar példa szétterjedhet a világban és veszélyez-
tetheti azt a megváltoztathatatlannak tűnő állapotot, mely szerint a katolikus 
egyházban az egyetlen elismert és liturgikus nyelv a latin.66 Ennek kapcsán 
többször is kinyilvánította, hogy a román és az egyházi ószláv nyelv esete 
csupán kivétel, amely azért maradhatott kanonizált nyelv, mert már a latin 
egyházhoz való visszatérés előtt is ez vált bevett nyelvvé a hívők és a papok 
körében egyaránt.67 
A kormányzati hozzáállás viszont már nem ilyen egyértelmű, különösen an-
nak ismeretében, hogy a személyes megkeresések alkalmával még a legma-
gasabb szinteken is szívélyesen fogadták a dorogi küldötteket és szóban szin-
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te minden döntéshozó támogatásáról biztosította őket. A magyar kormányzat 
magatartását azonban a témával foglalkozó szakemberek sem vizsgálták ed-
dig, mint ahogy a dorogi mozgalom szervezői és irányítói sem mérlegelték 
beadványaik és fellépéseik várható hatását, pedig ez a körültekintés megóv-
hatta volna őket a sorozatos kudarcoktól. Ha tágabb összefüggések között 
elemezzük a magyar identitástörekvést és az országos nagypolitika esemé-
nyei közé próbáljuk helyezni ezeket a megnyilvánulásokat, akkor láthatjuk, 
hogy a szervezők időről időre a legrosszabbkor indították el kezdeményezé-
seiket. Az első feliratok 1866-os keltezésűek. Ebben az évben már küszöbön 
áll a kiegyezés, amelyben a románok saját nemzeti törekvéseik kudarcát lát-
ták, már csak azért is, mivel korábban, 1865-ben az erdélyi országgyűlés az 
anyaországgal való unió mellett döntött.68 Ebben a helyzetben, épp a kiegye-
zésről folyó tárgyalások közepette nyilvánvalóan nem állt az országos politi-
ka érdekében tovább feszíteni a húrt, és a jórészt Erdélyben élő magyar gö-
rög katolikusokat leválasztani a román egyházról. Az újabb kérvények 1868-
ban íródtak az országos és egyházi méltóságokhoz. Nos, épp ez az az év, 
amikor nem sokkal a kiegyezést követően elfogadták a nemzetiségi törvényt, 
amelynek előkészítő szakaszában többek között az erdélyi románok vezetői 
is markáns, a kormánnyal ellentétes álláspontot foglaltak el.69 Érthető, hogy 
egy ilyen légkörben a magyar püspökség ügyében senki nem akart tengelyt 
akasztani egyetlen nemzetiségi csoporttal sem. 
A következő kezdeményezés időpontja 1881. január 23-a, a korabeli doku-
mentumok keltezése szerint. Ugyancsak ez év májusában hivatalosan is létre-
jött a Román Királyság, amely olyannyira megerősítette Magyarország egyik 
legnagyobb számú nemzetiségét, az erdélyi románságot, hogy 1881. május 
13-án Nagyszebenben megalakult az egységes Román Nemzeti Párt. Ráadá-
sul a román nemzeti program követelte Erdély autonómiájának visszaállítását 
is.70 Itt ismét figyelembe kell venni, hogy a görög katolikus magyarok egy 
jelentős része épp a Partium és Erdély területén élt. Aligha kétséges, hogy a 
magyar külpolitika ekkor sem szívesen élezte volna ki a románokkal való 
viszonyt azért, hogy a román görög katolikus egyházhoz tartozó egyházme-
gyékből egy magyar püspökség területét kihasítsa. De ezt erősítik az Oszt-
rák–Magyar Monarchia korabeli külpolitikai törekvései is. Vagyis az, hogy a 
Monarchia az 1879-ben létrejött kettős szövetség kibővítésére törekedett, és 
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ennek megfelelően nem állt érdekében az új keleti szomszéddal megrontani a 
kapcsolatot. És bár a Román Királyságnak területi igényei voltak Erdély vo-
natkozásában, miután ezekről átmenetileg lemondott, mégis sikerült úgy ala-
kítani a tárgyalásokat, hogy az ekkor már hármas szövetségként emlegetett 
paktumhoz 1883-ban Románia is csatlakozott.71 Nyilvánvalóan, bármiféle 
olyan törekvés, amelyre rásüthető a nacionalizmus bélyege –és láttuk, hogy a 
dorogi mozgalom ilyen-, veszélyeztette volna ezeket a nagypolitikai érdeke-
ket.  
Bár a millennium megünneplése látszólag kedvező atmoszférát biztosított az 
újabb fellépésre, valójában ekkor sem volt sokkal jobb a politikai környezet. 
A nemzetiségek szabadságjogaik kiszélesítése érdekében tett lépései egyre 
gyakoribbak és egyre erőteljesebbek voltak. Ennek egyik kiemelkedő mozza-
nata volt az a budapesti szerb, román, szlovák kongresszus 1895-ben, ahol a 
németeket és a ruténeket is közösen szólították fel a csatlakozásra és törekvé-
seik összehangolására.72 Ebben a helyzetben veszélyes lett volna a szláv, 
rutén és román többségű egyházból a magyarok kiszakítása. Az országgyűlés 
politikai erői egymással is pillanatnyi „fegyverszünetre” törekedtek, örültek, 
hogy az ezer éves államiság jegyében szünetelhetnek a politikai küzdelmek 
és igyekeztek élvezni „az isten békéje” állapotát.73  
 
 

Összegzés 
 
Jól látható tehát, hogy a dorogi mozgalom törekvései egy kulturális, népi 
kezdeményezésből váltak politikai színezetű követeléssé annak ellenére, 
hogy az érintett magyarok, illetve az általuk létrehozott bizottságok semmi-
lyen hatalmi, politikai érdeket nem fogalmaztak meg, illetve tevékenységük-
kel nem akartak ilyesmit kiszolgálni. Az pedig, hogy a követelést nacionalis-
ta jelzővel lehetett illetni, egyáltalán nem tett jót azok számára, akik egysze-
rűen csak a templomban is szerették volna az anyanyelvüket használni, ide-
gen nemzetek nyelve helyett. Ugyanakkor a mozgalom eredeti célja, vagyis a 
templomi nyelvhasználat megváltoztatása szinte elkerülhetetlenné tette a 
mozgalom nemzeti sajátosságainak megerősödését a századforduló Magyar-
országán, amelyet annak vezetői egyébként nyíltan vállaltak.  
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Ezzel együtt, a mozgalom magán viselte az alulról szerveződő spontán tö-
rekvések jellemzőit is. Túl azon, hogy érdekérvényesítő ereje létszámánál, 
valamint gazdasági, és politikai súlytalanságánál fogva nem volt, a szervezők 
és irányítók nem vették figyelembe, hogy kérésük milyen érdekszférában 
kerül a közfigyelem középpontjába. Így történhetett, hogy érthető és jogos 
igényeik érvényesítése sorozatosan sikertelen maradt évtizedeken keresztül. 

Ugyanakkor, ahogy a sorozatos kormányzati elutasításoknak is okai vol-
tak, úgy oka volt annak is, hogy egy 1911-es főrendi házi felszólalást köve-
tően 1912-re mégis létrehozták a Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyházme-
gyét. Mondhatjuk talán, hogy egy év alatt behozták ötven év lemaradását. S 
hogy miért? Nos, az eddig ebben a témakörben keletkezett szakirodalom –
amely túlnyomórészt közvetlenül, vagy közvetve érintett egyházi emberek, 
illetve egyháztörténészek tollából való-, általában úgy véli, hogy a püspökség 
létrehozásának sikere abban keresendő, hogy a mozgalomban tevékenykedők 
„…méltó egyházias szellemben küzdöttek”.74 Azonban a mozgalom kudarcai-
nak, valamint az ugyanezekben az időpontokban ellenérdekelt országos poli-
tikai történéseknek az összevetése és egybeesése alapján joggal feltételezhe-
tő, hogy ebben az esetben is másról volt szó. Ahogy időről időre a dorogiak 
érdeke fölött egy „magasabb rendű” politikai érdek jutott érvényre, úgy min-
den bizonnyal a Hajdúdorogi Egyházmegye létrehozásához is arra volt szük-
ség, hogy a mozgalom érdekei egybeessenek más politikai szempontokkal. 
Összességében tehát elmondható, hogy, miként a mozgalom kronológián túli 
történetének számos összefüggése ismeretlen még, úgy az egyházmegye ala-
pításához fűződő érdekviszonyok sem tisztázottak egyelőre, és a témával 
összefüggésben még további kutatások szükségesek. 
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The Hungarian Greek Catholics’ Search for Identity 
at the Turn of the 19th-20th centuries 

 
At the beginning of the 20th century it was not uncommon in Hungary that 
the Hungarian speaking members of the Greek Catholic Church attended 
masses which were compulsorily conducted in Romanian or Slavonic. It 
would be pointless to look for the roots or the causes of this surprising fact in 
Hungarian historical works since, apart from a few ecclesiastical historians 
involved in the issue, the profession has not shown much interest in the 
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matter so far. This topic is not the only exception; the details of how the 
Diocese and the Greek Catholic Bishopric of Hajdúdorog were established 
and practically the complete history of Hungarian speaking Greek Catholics 
have not been investigated yet. However, my research reveals that this was 
an important issue not only for contemporary Hungarian public life but also 
for the government’s policy towards nationalities. It is also basically 
unknown that although they fought for their national identity and to be 
accepted as Hungarians on a religious basis for half a century, they could 
only establish their own diocese within the Hungarian church system in 
1912. However, due to the changes in domestic and international politics, for 
a short period of time their culturally motivated national ambition and the 
Greek Catholic Diocese of Hajdúdorog, which was established as a result of 
their efforts, found themselves at the centre of attention. The tense 
atmosphere of domestic politics and the struggles of the country’s 
nationalities for independence fundamentally determined the course of events 
in the Kingdom of Hungary at the turn of the 19th and 20th centuries. I was 
at that time that the focus of high politics shifted to the few hundred 
thousand Hungarian Greek Catholics, who, as a nationality, fought for their 
rights within their own Church, and due to this effort they gained the 
sympathy of the general public. This study attempts to answer the following 
questions: where does their decades-long movement for the 
acknowledgement of their nationality within their own Church originate 
from? What was the result of this movement? And finally why did it take 
fifty years for them to achieve even partial successes? 




