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Jelen tanulmány célja a magyarországi görög katolikusok vallási és nemzeti 
identitásának legalább nagyvonalakban való feltárása. A görög katolikus 
felekezet, amint azt látni fogjuk, etnikailag és nyelvileg erőteljesen hetero-
gén összetételű volt. A 19. század végéig ez a heterogenitás megmaradt, 
amennyiben azt tekintjük, hogy a görög katolikusok továbbra is több nyel-
vi-etnikai közösségből (románok, magyarok, ruszinok) kerültek ki, ugyan-
akkor jelentős változásokat is megfigyelhetünk a felekezet etnikai-nyelvi 
identitásának szerkezetében. 

Bradács János munkácsi püspök az 1770-es években úgy szállt szembe 
a görög katolikus egyházat érintő „latinos”, vagyis római katolikus hatá-
sokkal, hogy a görög katolikus hívek végletes ragaszkodását hangoztatta az 
őseiktől örökölt, ószláv nyelvű liturgiához. A változatlanságra való hajlam 
szerinte oly mértékű volt, hogy az ószláv nyelvű liturgia bármiféle erősza-
kos átformálása a katolikus egyházzal kötött unió elvetéséhez és zendülés-
hez vezethetett volna. 1777-ben a Mária Terézia által összehívott görög 
katolikus püspöki értekezlet résztvevői kérték az uralkodót, hogy tiltsa meg 
a közösségeikben végzett római katolikus népmissziókat, valamint buzdítsa 
a római katolikus klérust toleranciára a görög rítusúakkal szemben.1 Vi-
szont több mint száz évvel később, 1896-ban a millenniumi ünnepségsoro-
zat keretében Budapesten magyar nyelvű görög katolikus misét mondanak 
az Egyetemi Templomban. Két évvel ezután Szabó Jenő főrend vezetésével 
megalakul a Görög Szertartású Katolikus Magyarok Országos Bizottsága, 
melynek célja a magyar liturgikus nyelv elismertetése volt. 1900-ban ötszáz 
fős zarándoklat érkezik Rómába. XIII. Leó pápa előtt elmondott beszédé-
ben Vályi János eperjesi görög katolikus püspök a magyar liturgikus nyelv 
szentesítését kérte.2 A Szentszék azonban továbbra is konzekvensen eluta- 

                                                           
1  PIRIGYI ISTVÁN: A görög katolikus magyarság története. Nyíregyháza, 1982. 

(továbbiakban: PIRIGYI, 1982.) 95–98. p. 
2  „Szentségedet könyörögve kérni bátorkodom, hogy az ezen iratban foglalt bizonyitó 

okok nyomósságát magas figyelmére méltatni, annyi katholikus hivő kérelmét 
kegyesen meghallgatni és a magyar nyelvnek gyakorlatát, illetve alkalmazását a 
liturgiai sz. ténykedésekben apostoli legfőbb tekintélyével megengedni, jóváhagyni és 
szentesíteni kegyeskedjék. Kérelmünk támogatására bátorkodom a fennebb 
emlitetteket megujitani, t. i. hogy a magyarajku gör. kath. hiveknek nagy száma az ó-
szláv nyelvet nem érti, mely körülmény szüli a hitközönyt, s ez ismét vagy teljes 
hithagyásba vezet, vagy a protestantismust és a schismát tolja előtérbe, vagy a görög 
ritusnak önkényes elhagyására késztet; továbbá bizonyitson mellettünk a görög 
liturgiának különös szervezete, vagyis a latin liturgiától eltérő jellege és az apostoli 
szentesitéssel ellátott román, arab és ó-szláv nyelvekből levonható analógia.” Vályi 
János eperjesi gör. kath. püspök úr a Szent Atya előtt elmondásra előkészített szóbeli 
előterjesztésének tervezete, melyet a méltóságos Püspök úr 1900. évi márczius hó 6.-
án Ő szentsége főkamarásának O. Caghiano De Azevedo Ő excellentiájának 
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sított minden ilyen irányú törekvést.3 A két eseménysor között teljes fordu-
latot fedezhetünk fel a liturgikus nyelv kérdését illetően. Míg a 18. század 
vége felé az ószláv nyelv – ha hihetünk Bradács püspök érvelésének – 
nemcsak a görög katolikus papság, de a hívek számára is megőrizendő 
érték volt, a 19. század legvégére a magyar nyelvű görög katolikus klérus és 
hívek körében meghaladni kívánt kötelékké vált. A kérdést, hogy mi áll a 
fordulat mögött, amely a „hosszú 19. század alatt” végbement, a görög ka-
tolikus felekezetet érintő demográfiai és identitásbeli változások kitapoga-
tásával igyekszem megválaszolni. 

Mivel a görög katolikus egyház liturgikus nyelvében kívánt változtatás 
egy több évszázados hagyományt kérdőjelezett meg, ezért azt feltételezem, 
hogy ennek hátterében komoly identitásváltozás állt. Vagyis a liturgikus 
nyelv kérdésében lecsapódik a felekezetet alkotó közösségek és egyének 
identitástudata. Ez az identitás a nemzetté válás korszaka előtt elsősorban 
és alapvetően vallási, amelynek nem jelentett problémát, hogy a minden-
napok nyelve és a liturgikus nyelv között eltérés mutatkozott. Az eltérést 
maradéktalanul megmagyarázta, hogy az ószláv nyelv használatát a felme-
nőiktől örökölték, tehát olyan tradíció volt, amelynek megkérdőjelezésére 
semmi szükség nem mutatkozott. A nemzetté válás folyamatában azonban 
a közösségi igény egyre inkább a frissen piedesztálra emelt nemzeti nyelv 
egyetemes – a vallási szférát is magában foglaló – használata felé mozdult. 
Ebben a szakaszban a vallási, felekezeti hovatartozást lassan felülírta a 
nemzeti identitás. Paradox módon ehhez a folyamathoz hozzájárult a litur-
gikus nyelv változatását ekkor még vehemensen tiltó katolikus egyház von-
zása. Amint az alábbiakban látni fogjuk, ez a vonzás hosszú távon hozzájá-
rult a görög katolikusok saját szertartásrendjükhöz való ragaszkodásának 
eróziójához. Első látásra a katolikus univerzalizmus ideálja és a nemzetépí-
tés folyamatosan belső és külső határokat kialakító hajlama között erős 
ellentét feszül, azonban feltételezésem szerint a görög katolikus liturgikus 
nyelv kérdésében a két hatás összjátéka figyelhető meg. 
 
A nyelv kérdése a 19. században 
A magyar liberális nacionalizmus születésétől kezdve, egészen a dualizmus 
fennállásának végéig a magyar nyelv kérdése meghatározó volt a politikai 
diskurzusban. A legfontosabb politikai szereplők mind állást foglaltak a 
kérdésben, és közöttük – politikai oldaltól függetlenül – legtöbbször cse-
kély különbségek mutatkoztak. Mindannyian egyetértettek abban, hogy a 
magyar nyelvnek elsőbbséget kell élveznie a Magyar Királyság területén 
minden más élő vagy holt nyelvhez képest. Kossuth Lajos szerint az erősen 
tágan értelmezett közélet, az „actus publicus” nyelve a magyar kell, hogy 
legyen az alsóbb szintű közoktatástól egészen a politikáig. Gróf Széchenyi 
István Kossuthétól némileg eltérő, megengedőbb, ám lényegében nagyon 
hasonló véleményt formált a kérdésben. Szerinte egy nyelv használata 
semmiképp sem azonos az asszimilációval, az erőszakos nyelvterjesztés 
pedig szükségképpen értelmetlennek és hatástalannak fog bizonyulni. A 

                                                                                                                              
átnyujtott. In: Görög katolikus örökség kutatócsoport honlapja. Online: 
http://byzantinohungarica.hu/node/75 – 2013. március. 

3  SALACZ GÁBOR: Egyház és állam a dualizmus korában, 1867–1918. München, 1974. 
(továbbiakban: SALACZ, 1974.) 152-153. p. 
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magyar nyelv a közéletben való elsőbbségét ugyanúgy hangsúlyozta, akár 
kortársai, de azzal a kitétellel, hogy a magyarnak a latin szerepét kell át-
vennie, vagyis csak ott érdemes a magyart előírni a közéletben, ahol előtte 
a latint használták.4 

Maitz Péter kutatása szerint a 19. században a nemzetek önmeghatáro-
zása összefonódik a nemzeti nyelv kérdésével: a nemzeti érdekek nyelvi 
érdekeket is tartalmaznak.5 A magyar nyelvi nacionalizmusnak hat fő állí-
tást tulajdonít: 1. a nemzeti nyelv tökéletes, 2. felsőbb rendű, mint a többi, 
3. saját természettel rendelkező képződmény, amely a beszélőktől függet-
lenül létezik, 4. egy nemzetnek egy nyelve van, a nyelv és a nemzet síkja 
fedi egymást, 5. a nemzeti nyelv veszélyeztetve van a többi nyelv által, 6. 
létezik egyfajta nemzeti nyelvérzék.6 A témám esetében elsősorban a ne-
gyedik és az ötödik jellemző lesz fontos, vagyis az, hogy egy nemzetnek egy 
nyelve van, amit folyamatosan veszélyeztetnek a szomszédos nyelvek. A 
nyelv kérdése olyannyira eleven a 19. században, hogy a dualizmuskori 
állami statisztikákban a nemzeti hovatartozást alapvetően a nyelvhasználat 
határozta meg. Az asszimiláció és disszimiláció mértéke tehát a kor felfogá-
sa szerint a nyelvhasználatban volt mérhető. 
 
Asszimiláció, nyelv és a görög katolikus népesség 
Az asszimiláció definiálásában Szabó István szociológus meghatározását 
követem.7 Szabó szerint az anyanyelv determinálja az etnikai identitást és a 
nemzeti tudatot. A nyelviség viszont nem azonos az etnikai öntudattal 
(népiséggel), következésképpen egy nyelv megtanulása sem jár az etnikai 
identitás átvételével. Az iskolai oktatáson keresztül történő erőszakos asz-
szimiláció eredményessége tehát kérdéses. Teljes, befejezett asszimiláció-
ról akkor beszélhetünk, amikor az érintett egy másik etnikai identitást vesz 
át, ez viszont a mindennapi társas érintkezés, nem pedig a népesség-
összeírások során adott válaszok függvénye. Épp ezért a felülről támogatott 
asszimiláció tényéből nem következhetünk az asszimiláció tényleges ered-
ményeire, mert azokat a szándékok és a szociokulturális feltételek egybe-
esésének mértéke határozza meg. Az asszimiláció leginkább a népterületek 
érintkezési szegélyén (határterületek, szórványok, kisebb nyelvi-etnikai 
szigetek és városok) mehet végbe. Etnikai tömböket nem lehet asszimilálni, 
csak kisebb csoportokat és egyéneket. Az asszimiláció közvetlen népi hatás, 
állandó érintkezés során kialakuló társadalmi keveredés és családi vegyülés 
eredményeként áll elő:8 
 

                                                           
4  GYURGYÁK JÁNOS: Ezzé lett magyar hazátok: a magyar nemzeteszme és nacionalizmus 

története. Bp., 2007. 37–39. p. 
5  MAITZ PÉTER: A nyelvi nacionalizmus a dualizmus kori Magyarországon. Egy nyelvi 

ideológia elemei. In: Magyar Nyelv, 2006. 3. sz. 307–322. p., 310. p. 
6  Uo., 314–321. p. 
7  Idézi: GYÁNI GÁBOR: Az asszimiláció fogalma a magyar társadalomtörténetben. In: 

Valóság, 1993. 4. sz. 20–21. p. 
8  Ezért lehet az, hogy a nemzetiségi területeket lényegében az asszimiláció nem 

érintette, csak a városokat és az értelmiséget. A vidék, az agrármunka, falusi 
társadalom – a városi viszonyokkal szemben – egyébként sem kedvez az 
asszimilációnak. Uo., 20–21. p. 
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A görög katolikusok anyanyelvi megoszlása9 
 1880 1910 
magyar  9,39 15,16 
szlovák  6,83 – 
Román 58,89 56,44 
Rutén 22,79 22,71 
 
Az adatok szerint a magyar anyanyelvű népesség gyorsan nőtt a századfor-
duló környékén a görög katolikus felekezet berkein belül, a szlovák anya-
nyelvűek pedig teljesen asszimilálódtak. A románság esetében lassú csök-
kenést láthatunk, a rutének aránya gyakorlatilag stagnált. Kövér György 
szerint bizonyos etnikumok erősen kötődnek felekezetükhöz, ezért az a 
helyzet áll elő, hogy könnyebb nyelvet váltani (így a statisztikákban más 
nemzeti közösségbe kerülni), mint felekezetet. A nyelvi asszimiláció ezért 
leggyorsabban a felekezeti kötődések mentén bontakozhatott ki, mint pél-
dául a görög katolikus szlovákság esetében.10 Egy másik adat szerint, míg 
Magyarország és Erdély összlakossága 32,8 százalékkal nőtt a századfordu-
lón, addig a magyar nyelvű görög katolikusoké jóval nagyobb mértékben, 
117,6 százalékkal. A magyar görög katolikusok túlnyomó része Szabolcs, 
Szatmár, Zemplén és Ugocsa vármegyékben élt. Ezek pontosan azok a 
határterületek, ahol jelentősen nőtt a magyar anyanyelvűek százalékos 
aránya a századfordulón, részben a természetes népszaporulat, részben az 
asszimiláció hatására. Szatmárban 30 év alatt – 1880 és 1910 között – 
duplájára, 30%-ra, míg Szabolcsban 82%-ról 95%-ra növekedett a magyar 
anyanyelvűek aránya.11 A demográfiai adatok szerint tehát a magyar népes-
ség századfordulón tapasztalt növekedése együtt járt a görög katolikus 
felekezeten belüli arányuk hirtelen emelkedésével. Ez az emelkedés legin-
kább a magyarok lakta területek peremén koncentrálódott, és feltételezé-
sem szerint komoly asszimilációs húzóerőt jelenthetett. Ebben a demográ-
fiai kontextusban vizsgálva nem meglepő, hogy a magyar liturgikus nyelv 
követelése egyre erőteljesebben jelent meg a közéleti diskurzusban, amely 
egyébként is könnyedén fordult a nemzeti nyelv és asszimiláció kérdéskö-
rének változó színvonalú fejtegetéséhez. 

Az egész görög katolikus népességre nézve nem szignifikáns adat, de 
tárgyunk szempontjából fontos a magyar liturgikus nyelv elismertetéséért 
küzdő Bizottság etnikai-nyelvi és társadalmi szerkezete, amelyről Mayer 
Mária kutatásai érdekes képet festenek. 1900-ban a Bizottság 11357 tagjá-
nak 59 százaléka rendelkezett szláv és 41 százaléka magyar családnévvel. 
Mayer szerint ez az adat egy hosszan tartó, a ruszinok körében megtörtént 
magyarosodási folyamat bizonyítéka.12 Noha ez a szám túlzó is lehet, ahogy 

                                                           
9  GYÁNI GÁBOR – KÖVÉR GYÖRGY: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a 

második világháborúig. Bp., 2006. 147. p. 
10  Uo., 147–149. p. 
11  NIESSEN, JAMES: Vallás és nemzetiség Erdélyben a századfordulón. In: Regio, 1991. 3. 

sz. (továbbiakban: NIESSEN, 1991.) 42. p. 
12  MAYER MÁRIA: Kárpátukrán (ruszin) politikai és társadalmi törekvések, 1860–1910. 

Bp., 1977. (továbbiakban: MAYER, 1977.) 145–146. p. 
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Niessen megjegyzi,13 és a görög katolikus szlovákság asszimilációjával nem 
számol (csupán a ruszinokéval), mégis határozottan kirajzolja a magyar 
identitású görög katolikus elem erősödésének trendjét. Mayer egyébként 
úgy vélte, hogy a hajdúdorogi mozgalom „a magyar nemzeti öntudat kifeje-
ződése a görög katolikus gazdagparasztság, értelmiség és főleg az állami 
tisztviselők körében.”14 Érdekes, hogy maga Szabó Jenő is kifejtette, hogy 
az Országos Bizottság tagjai között voltaképp azért található annyi nemze-
tiségi, mert „az intelligens vagy a vagyonhoz jutó elem megunja azt, hogy 
vallása révén orosznak vagy oláhnak tekintsék,”15 vagyis gazdasági és tár-
sadalmi okok miatt választják mind a magyar nemzeti identitást, mind az 
ebből következő kiállást a magyar liturgia ügyéért. 
 
Magyar nyelvű liturgia a gyakorlatban 
Az első magyar nyelvű liturgikus szövegek a 17. századból maradtak fent. 
1795-ben Kritsfalussy György magyarra fordítja Aranyszájú Szent János 
liturgiáját. A 19. század első felében már vannak adatok magyar nyelvű 
misézésről. A magyar liturgikus nyelv elismerését először az 1843-as or-
szággyűlésen kéri a felekezethez tartozók egy csoportja. Az 1860-as évek-
ben Popovics Vazul munkácsi püspök a liturgia bizonyos részeiben (éne-
kek, áldozás előtti ima, evangélium) engedélyezi a magyar nyelv 
használatát, általánosságban viszont tiltja, összhangban a vatikáni útmuta-
tással.16 Hajdúdorog város tanácsa Popovics püspökhöz írt 1863-as levelé-
ben kéri, hogy „nyújtson nekünk alkalmat arra, hogy Istenünket értelme-
sen imádhassuk s buzgó fohászainkat édes anyai nyelvünkön küldhessük a 
magasságba.”17 A nagyváradi román görög katolikus püspökség eközben a 
magyar nyelvű liturgia bárminemű használatát megtiltja. A kiegyezés után 
ezért felmerül egy önálló magyar görög katolikus püspökség gondolata. 
1875-ben Hajdúdorogon püspöki helynökség alapul harminchárom magyar 
egyházközösség részére. A század utolsó évtizedeiben – éppen akkor, ami-
kor a magyar etnikum demográfiailag is erősödik – rohamosan terjed a 
magyar nyelvű liturgia használata.18 1896-ban a már említett, Budapesten 
celebrált magyar nyelvű görög katolikus mise után a Szentszék ismét betilt-
ja az egyébként sem engedélyezett magyar liturgikus nyelv használatát, 
valamint elrendeli a magyar nyelvű szerkönyvek bezúzását is. A magyar 
törekvések számára iránymutató tény volt az, hogy a román görög katoli-
kus püspökségek hivatalos nyelve a II. Rákóczi György által adományozott 
jog alapján az élő román nyelv volt, nem pedig az óromán, ahogy ezt a 
magyar politikusok nem mulasztották el felhozni az élő nyelvek liturgikus 
célú használatát tiltó Szentszékkel való viták során. 1854-ben a korábbi 
gyulafehérvári-fogarasi püspökség érsekség rangjára emelésével román 

                                                           
13  James Niessen szerint a görög katolikus papok saját híveiket – függetlenül azok 

nemzeti identitásától – automatikusan a mozgalom tagjainak minősítették, így is 
magyarázható a szláv családnevek magas száma. NIESSEN, 1991. 46. p. 

14  MAYER, 1977. 137. p. 
15  MAYER, 1977. 144. p. 
16  SALACZ, 1974. 149. p. 
17  PAPP JÁNOS: Hajdúdorog küzdelme a magyar görög katolikus egyházmegye 

felállításáért. Hajdúdorog, 1996. (továbbiakban: PAPP, 1996.) 112–113. p. 
18  SALACZ, 1974. 149–150. p. 
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nyelvű, önálló egyháztartomány alakult, ami nem tartozott többé az eszter-
gomi érsekség vezette magyarországi katolikus hierarchia ellenőrzése alá. 
Az egyháztartomány magyar ajkú, nagyjából hetvenezer főt számláló egy-
házközségei szintén román nyelvű liturgiát végeztek.19 Ez a tény a nemzeti 
politika és az „asszimilációs harc” lázában égő magyar kormányzat számára 
nem meglepő módon állandó fenyegetettség-érzést keltett. 
 
Nemzeti politika és egyházjog 
A magyar politika a 19. század utolsó évtizedétől kezdve folyamatosan na-
pirenden tartotta a magyar nyelvű görög katolikus liturgia és a vele együtt 
tervezett új püspökség ügyét, elsősorban nemzetpolitikai megfontolások-
ból. Rátkay László képviselőházi tag20 1897. novemberi interpellációjában 
így fogalmaz: „Kétségtelen, hogy annak meghatározása, hogy valamely 
felekezet szertartását mily nyelven tartja, tisztán a felekezet belügye. De ha 
tekintetbe veszszük, hogy a magyar nyelvről van szó, hogy szó van 200.000 
magyar lélek ügyéről, hogy a magyar nyelv a magyar állam egyik leghatal-
masabb kifejezője, hogy e nyelvkérdés épen azokban a vármegyékben me-
rül fel, melyek nyelv tekintetében nem egészen a mieink: akkor tisztában 
leszünk azzal, hogy ez nem vallási kérdés csupán, hanem a magyar nyelv és 
vele a magyar nemzet ügye.”21 Wlassics Gyula, vallás- és közoktatásügyi 
miniszter ugyanabban az évben egy memorandumban kijelenti, hogy a 
magyar liturgikus nyelv a magyarországi görög katolikusok nemzeti fejlő-
désének követelménye. Emellett hivatkozik a román nyelv használatára is a 
román görög katolikus püspökségekben. Mindkét érv rendszeresen felbuk-
kan a magyar politikai diskurzusban a kérdés kapcsán, és ebből, a nemzet-
politika szemszögéből tekintve jogosnak volt mondható a törekvés. Azon-
ban Róma álláspontjának változását komolyan egyik érvtől sem 
remélhették, így a vita évtizedekig eredménytelenül húzódott el. A Szent-
szék mindvégig ragaszkodott ahhoz, hogy élő nyelvet nem lehet liturgikus 
célokra használni, a fő cél pedig ezzel a kikötéssel a szövegépség megóvása. 
Továbbá a román nyelv kapcsán kifejtették, hogy a román csakis azért lehet 
liturgikus nyelv, mert már az unió létrejöttekor is az volt. Egy új magyar 
püspökség alapítása elé Róma ugyan nem gördített volna akadályt, azon-
ban taktikai okokból a Bánffy-kormány (1895–1899) ezt önmagában nem, 
csak a magyar liturgikus nyelv elismerésével együtt tartotta elfogadható-
nak. Vagyis a magyar nyelv istentiszteleteken való terjesztése előnyt élve-
zett a püspökség megalapításával szemben. Egy új püspökség a nemzeti 
nyelv hiányában nem tűnt elég erősnek ahhoz, hogy kellő asszimilációs 
potenciált jelentve magyar térfoglalást eredményezzen. A Bánffy-kormány 
tartott attól is, hogy az önmagában létrejövő magyar püspökség az azon 
kívül eső magyarok disszimilációjával járna.22 

                                                           
19  SALACZ, 1974. 140–141. p. 
20  Rátkay László függetlenségpárti képviselő politikai pályája és ügyvédi praxisa mellett 

színműírással, valamint népdalszerzéssel is foglalkozott. Felhő Klári c. színműve, 
Gyere haza Kossuth Lajos c. népdala folytán komoly ismeretségnek és 
népszerűségnek örvendett. Ld. STURM ALBERT: Magyar Országgyűlési Almanach 
1897-1901. Bp., 1897. 329. p. 

21  Képviselőházi Napló. VIII. köt. Bp., 1898. (1897. november. 24.) 
22  SALACZ, 1974. 151-152. p. 
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Tisza István miniszterelnök az osztrák-magyar vatikáni nagykövetnek 

így írt 1904-ben: „Valóban megalázó helyzet az, hogy a magyar állam terü-
letén élő görög katolikus hívek mindenike élhet szertartásaiban saját nyel-
vével, csak éppen a magyar nem. [...] Merőben tarthatatlan álláspont ezt 
[...] megtagadni, és ezzel a görög.kat. magyarságot a nemzetiségi propa-
gandának kiszolgáltatni.”23 Tisza az egyházi liturgiában használt ószláv 
nyelvet itt összemossa az élő ruszin (és esetleg szlovák) nyelvvel, másképp 
nem gondolhatott arra, hogy csak a magyarok nem saját nyelvü-kön tartják 
istentiszteleteiket. Igaz, a magyar az előbbiekkel ellentétben valóban sem-
milyen kapcsolatot nem mutathatott fel az ószlávval. A korabeli közéleti 
diskurzusban gyakori elem, hogy az ószláv nyelvészetileg alig tér el a kora-
beli beszélt ruszintól és orosztól, ebből kifolyólag pedig nem lehet holt 
nyelvnek tekinteni, mint a latint. Ezt a gondolatmenetet követi többek 
között Szabó Jenő egy 1911-ben a Főrendiházban elmondott beszéde is.24 
Azonban mindez nemzetpolitikai szempontból – függetlenül valóságtar-
talmától, amelyet nyelvészeti szempontból mi nem próbálunk megítélni – 
csak ürügy a cél, a magyar asszimilációs erő növelése érdekében. 

Visszatérve Tisza leveléhez, az általunk kiemelt érvelés következő 
pontja, hogy ezzel a helyzettel a görög katolikus magyarok ki vannak szol-
gáltatva a liturgiavégzés során a nemzetiségi nyelv, elsősorban a román 
által jelentett propagandának. Tisza, együtt korának többi magyar és nem-
zetiségi politikusával, a liturgikus nyelvet, mint általában a nyelvet egyfajta 
asszimilációs fegyverként fogta fel, amelynek hallgatása, esetleg tudása a 
nemzeti identitás változását vonta maga után, és amelyet ha nem „mi” 
használunk, akkor „ők” fogják. Gr. Szécsen Miklós Tiszának címzett válasz-
levelében felhívta a miniszterelnök figyelmét arra, hogy a liturgikus nyelv 
elsősorban egyházjogi kérdés, amiben a magyar „elvi” álláspontok értel-
metlenek. Az egyház univerzális intézmény, amelyben a nemzeti szem-
pontok csak mellékes módon jelenhetnek meg.25 A nemzetpolitikai és az 
egyházjogi nézőpont között a kérdés tekintetében kibékíthetetlennek tűnő 
ellentét feszült, amit sokáig igazából egyik fél sem kívánt megoldani. A 
szövegépség óvása és a nyelv nemzeti asszimilációs eszközként való hasz-
nálata szükségszerűen kizárta egymást. A vita megoldása végül akkor kö-
vetkezik be, amikor Vaszary Kolos hercegprímás a megalakuló új 
hajdúdorogi püspökség számára a „semleges” ógörög nyelvet kéri liturgi-
kus nyelvként a Szentszéktől 1912-ben. Az ógörög (koiné) mint holt nyelv 
liturgikus célokra alkalmas és engedélyezhető volt katolikus szemszögből, a 
magyar görög katolikus mozgalom pedig sikerként könyvelhette el, hogy 
nem az oroszra hasonlító ószláv nyelvet kellett továbbra is liturgikus nyelv-
ként használnia. 

A mindenkori kormányzat számára a dualizmus időszakában a patro-
nálási rendszer jelentett olyan eszközt, ami az egyházi élet közvetett vagy 
közvetlen befolyásolására nyújtott lehetőséget. A rendszer alapján az egy-
házközségeket, intézményeket állami vagy kereskedelmi intézmények pat-
ronálhatták. A román vezetésű, de sok magyart egybefogó nagyváradi egy-

                                                           
23  Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez a dualizmus korában, 1903–1906. Szerk.: 

Kemény Gábor. Bp., 1966. (továbbiakban: KEMÉNY, 1966.) 151–152. p. 
24  PAPP, 1996. 133–134. p. 
25  KEMÉNY, 1966. 152–153. p. 
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házmegyében a plébániák nagyjából kétharmadát patronálták, míg Erdély-
ben, a román többségű területeken alig három százalék volt a patronált 
parókiák száma. A rendszer nemzetpolitikai szempontból való hatékonysá-
ga nem volt túl magas, de mégis állandó lehetőséget jelentett a kormányza-
ti beavatkozás számára.26 
 
Latinizáció 
A görög katolikus felekezet fejlődésének egyik sajátossága, hogy az ungvári 
Unió (1646) koráig nem válik el egymástól a népi és a hivatalos vallásosság, 
és később sem válik a vallás két aspektusának ellentéte oly élessé, mint az 
megfigyelhető a katolikus egyházban. A mai napig élő görög katolikus népi 
vallásosság elemei bizonyíthatóan egészen a 15. századig mennek vissza. 
Ebben az Unió előtti fejlődési szakaszban a papok azonos kulturális, gazda-
sági és társadalmi szinten éltek a hívekkel. A helyzet alapvetően változik az 
Unió létrejöttekor, ekkor a katolikus egyház Kelet-Magyarországon átvette 
a papképzést, valamint az új görög katolikus püspökségek is katolikus min-
ta alapján szerveződtek meg. A papképzés összevonása hosszú távon – a 
nyilvánvaló latinos katolicizmus mellett – a magyar nyelv és kultúra iránti 
fogékonyságot ültette a magyar szemináriumokban nevelkedett görög kato-
likus növendékekbe. A központosított papképzéssel járt továbbá az is, hogy 
ezzel az otthonuktól távol, római katolikus közegben tanuló papok elidege-
nültek híveiktől. Az ellentét egyre erősebben rajzolódott ki a szeminárium-
ból latinos és magyaros műveltséget magával hozó papok és az egyszerű, 
tanulatlan, soknemzetiségű hívek közt. Ekkor veszi kezdetét a gazdag görög 
katolikus liturgikus élet latinos racionalizálása, ami még a 20. század ele-
jén is megfigyelhető. A változás olyan mélyreható volt, hogy még a népi 
vallásosságban is éreztette hatását, erre legfőbb példa a görög katolikus 
liturgikus élettől eredetileg idegen katolikus népi ájtatosságok átvétele. A 
liturgikus öltözetbe szép lassan bekerülnek a latinos formák, majd 1876-
ban megtiltják a szakállviselést a papságnak. A díszes ikonosztázion a 19. 
század során kimegy a divatból, ami mind a szellemi, mind az anyagi háttér 
hiányával magyarázható. A folyamat utolsó dualizmus kori állomása a 
Gergely-naptár átvétele a hagyományos Julián-naptár helyett 1916-ban.27 

A 18. század végén a görög katolikus püspökök nyomására sikerül ren-
dezni az elszegényedett papság anyagi helyzetét úgy, hogy egyrészt meg-
kapják a katolikus papság előjogait, köztük az adómentességet, másrészt 
állami honoráriumot biztosítanak a rászoruló papoknak.28 Így kettős, alá-
rendelő kötődés alakul ki a görög katolikus papságban az amúgy is megha-
tározó katolikus egyház, valamint az állam irányában, amely a kiegyezést 
követően az egyre inkább nemzeti arculatot öltő, Budapest központú Ma-
gyar Királyság lesz. Ahogy már láttuk, Kelet-Magyarország görög katoliku-
sok lakta területei határzónát képeztek a magyar és nemzetiségi területek 
között, ahol kialakult egyfajta természetes egyensúly az asszimiláció tekin-
tetében. A Szabolcs és Szatmár megyében tapasztalt jelentős magyarosodás 

                                                           
26  NIESSEN, 1991. 43. p. 
27  CSERBÁK ANDRÁS: A magyar görög katolikus népi vallásosság művelődéstörténeti 

háttere. In: „Mert ezt Isten elhagyta…” Tanulmányok a népi vallásosság köréből. 
Szerk.: Tüskés Gábor. Bp., 1986. 279–303. p. (továbbiakban: CSERBÁK, 1986.) 

28  PIRIGYI, 1982. 96–98. p. 
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ezt az egyensúlyt törte meg, és a folyamat – Cserbák András szavaival – 
legjelentősebb mozgatója a katolikus szellemű, elmagyarosodott unitus 
papság volt, noha rendelkezett természetes népi bázissal is.29 Állításának 
alátámasztására álljon itt egy máshonnan vett példa. 1910-ben a baziliták 
tartományfőnöke megtiltja a román származású Manu Leo pócsi házfő-
nöknek, hogy a Katolikus Néppárthoz kötődő Katolikus Népszövetség „he-
lyi szervezetének képviselőjeként induljon.”30 A nem római katolikus és 
nem magyar születésű házfőnök egy római katolikus és magyar szervezet-
ben szeretett volna pozíciót betölteni. És itt eljutunk a máriapócsi baziliták 
megkerülhetetlen szerepéhez a latinizált, nemzeti görög katolicizmus ki-
alakulásában. A kegyhely köré évszázadok alatt kiépülő zarándokkultúra 
megkerülhetetlen résztvevői voltak a görög rítusúak mellett a római katoli-
kusok is. A kegyhelyet ráadásul soknemzetiségű zarándoksereg kereste fel 
rendszeresen. A görög és római katolikus búcsújáráshoz kötődő szlovák, 
ruszin és román népi liturgikus formákat, szokásokat a többségükben ru-
szin származású máriapócsi baziliták szinkretizálták és magyarra fordítot-
ták. A sokszínű szokás- és hagyománykorpusz ezt követően belesimult a 
karakterét tekintve egyre inkább nemzeti, komoly latinos hatást mutató, 
Máriapócs központú kelet-magyarországi görög katolikus kultúrába.31 
 
Összegzés 
A fejezet bevezetőjében felvetett hipotéziseim szerint a görög katolikusok 
liturgikus nyelvének változása mögött egyfajta identitásváltozás állhatott. 
Ahogy láttuk, a korabeli statisztikákból megfigyelhető, hogy a görög katoli-
kus felekezeten belül egyre komolyabb részt tesz ki a magyar nyelvűek 
aránya, és ez az erősödés elsősorban a magyar–román–ruszin–szlovák 
nyelvhatáron húzódó kelet-magyarországi vármegyékben volt szembetűnő. 
Párhuzamosan a magyar görög katolikusok demográfiai növekedésével 
egyre erőteljesebbek és szervezettebbek lettek a magyar nyelvű misézésre 
és egy magyar püspökség kialakítására törekvő társadalmi és politikai kez-
deményezések. A folyamatban fontos szerepet töltött be a közös papképzés 
miatt a saját hagyományaihoz kevésbé ragaszkodó, de a katolikus egyház-
hoz és egyben a magyar kultúrához, államhoz húzó görög katolikus papság, 
valamint a magyar vagy gazdasági és társadalmi okok miatt elmagyarosodó 
görög katolikus értelmiség; állami tisztviselők és a parasztság tehetősebb 
rétegei. A magyar nyelv a nemzetépítéssel összhangban a közélet egyre 
több területének használati nyelve lett, és ez a nyelvi egyetemességre való 
törekvés megjelent a magyar liturgikus nyelv követelésében is. Az egyház-
jogi és vallási vonatkozásokon túl a kérdés feltűnt a hivatalos állami nem-
zetpolitika szintjén is, az erősen behatárolt „ki asszimilál kit” gondolatvilág 
kontextusában. A magyar nyelvű misézés ebben a gondolatkörben olyan 
asszimilációs fegyverként jelent meg, mint ami alkalmas a görög katolikus 
magyarok nemzeti identitásának megerősítésére és a görög katolikus nem-
zetiségiek egy részének asszimilációjára. A nemzetpolitika e dimenziója 
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tehát további megerősítést adott a fenti társadalmi bázis magyar liturgikus 
nyelv elfogadtatása érdekében kifejtett törekvéseinek. 

A vallási hagyományaihoz, köztük a régi liturgikus nyelvhez ragaszko-
dó, identitásában elsősorban görög katolikus lakosság a 19. század végére 
az új nemzeti identitások mentén fragmentált, hagyományaihoz csak ezen 
nemzeti identitás függvényében ragaszkodó vagy elutasító népességgé vált. 
Erre a magyar mellett kifejező példa a ruszin görög katolikusok esete. A 19. 
századi ruszin nemzeti törekvések éppen azokhoz a hagyományokhoz 
(ószláv liturgikus nyelv, cirill betűs szerkönyvek, Julián-naptár) való ra-
gaszkodásban fejeződtek ki, amelyeket a magyar görög katolikusok nemzeti 
fejlődésük során meghaladni kívántak.32 A magyar nyelvű görög katoliku-
sok elsősorban magyarok lettek, és ehhez az identitáshoz igyekeztek hozzá-
igazítani vallási identitásukat, amibe nem fért bele egy olyan liturgikus 
szláv nyelv használata, amely sok hasonlóságot mutatott a korban ellensé-
gesként aposztrofált cári birodalom orosz nyelvével. A magyar görög kato-
likusok ki nem mondott, de mégis tapintható félelme volt, hogy az ószláv 
liturgikus nyelv miatt nemzetiséginek, esetleg orosznak tekinthetik őket.33 
Ahogy láthattuk, az identitásváltozást kiváltó okok részben a nemzetté 
válás folyamatával, részben a római katolikus egyház görög katolikus ha-
gyományokat erodáló vonzásával magyarázható. A két hatás az adott törté-
nelmi helyzetben kiegészítette és kölcsönösen erősítette egymást. 

                                                           
32  MAYER, 1977. 137. p. 
33  Szabó Jenő 1911. június 30-án, a Felsőházban elmondott beszédében a magyar nyelvű 
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