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A kolozsvári egyetemi nyomda (Presa Universitară Clujeană) gondozásá-
ban már számos kiadvány látott napvilágot az elmúlt 20 év során, mely 
művekben a román történészek a rendszerváltás óta szisztematikusan dol-
gozzák fel az előző rendszerben elhallgatott romániai görögkatolikusság 
történetét. Cecilia Cârja, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem 
munkatársának munkássága szervesen kapcsolódik ebbe a folyamatba, s 
maga vállalta a feladatot, hogy a 2009-es forráskiadványát1 követően mo-
nografikusan is vizsgálja a 19–20. századi román-magyar együttélés és a 
magyarországi görögkatolikusok történetének egy igen érzékeny mozzana-
tát, a hajdúdorogi püspökség megalapítását. 

Jelen írásunk apropóját Cecilia Cârja 2012-ben megjelent Egyház és 
politika. A Hajdúdorogi Püspökség felállítása c. műve adja.2 Könyve is-
mertetésével párhuzamosan szeretnénk rövid képet adni a Hajdúdorogi 
Egyházmegyére vonatkozó újabb magyarországi munkákról, s amennyire 
lehetséges, egybevetni a román és magyar történetírás eddig elért, egymást 
részben ki is egészítő eredményeit. 

Romániához hasonlóan Magyarországon is csak a rendszerváltást kö-
vetően indult meg a görögkatolikus egyház történetének kutatása. Annak 
ellenére, hogy a görögkatolikus egyház 1945 után szerencsésebb helyzetben 
volt Magyarországon, mint a környező országokban, mivel azt az államha-
talom egyedül itt nem számolta fel, a korszakban – a viszonyok szorításá-
ban, s tán elsősorban a kérdés külpolitikai terheltsége miatt is – viszonylag 
kevés eredményt tudott felmutatni saját örökségének feldolgozásában. 
Romániában a görögkatolikus egyház kutatása az ezredfordulóval gyorsult 
fel igazán,3 azonban Magyarországon a szisztematikus feldolgozó munka 
komolyabb szervezeti alapjait végül 2009-ben sikerült lerakni.4 Tán ennek 
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2  CÂRJA, CECILIA: Biserică şi politică. Înfiinţarea Episcopiei de Hajdúdorogh. Cluj-Na-
poca, 2012. (továbbiakban: CÂRJA, 2012.) 

3  Összefoglalóan ld.: CÂMPEANU, REMUS: Az erdélyi görög katolikus egyház történeté-
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a majd évtizedes késésnek is köszönhető, hogy végül egy román szerző 
jelentkezett először a Hajdúdorogi Egyházmegye megalapítását feldolgozó 
kötettel. 

Cecilia Cârja majd 400 oldalas könyvében nemcsak a hajdúdorogi 
egyházmegye felállítását mutatja be, hanem annak igen összetett nemzeti-
ségi és politikai aspektusait is, ahogy arra már a címben is utal. Műve leg-
nagyobb részt a Vatikáni Titkos Levéltár Rendkívüli Egyházi Ügyek Kong-
regációja (röviden: ASV-AES) és a bécsi nunciatúra (röviden: ASV-ANV) 
iratanyagára támaszkodik. Vizsgálódásait az 1860-as évekkel indítja, s a 
kérdés fejlődését és kibontakozását a régi Magyarország végnapjaiig követi. 
Az ezzel foglalkozó 3 fejezetet mintegy keretként fogják össze a hajdúdoro-
gi mozgalom törzsterületének számító mai Északkelet-Magyarország vallá-
si és etnikai viszonyait ismertető, valamint a 20. század eleji magyarországi 
görögkatolikus egyházakat bemutató fejezetek. A könyv végén a szerző 
függelékként az 1900-as magyarországi népszámlálás és az egyházmegyei 
sematizmusok alapján készített statisztikai táblázatokat közöl a hajdúdo-
rogi püspökségről. 

Mint minden jó könyv, ez is dialógusra hív, és olykor vitára. Már a 
tartalomjegyzék áttekintésekor is feltűnik, hogy a szerző két különálló feje-
zetben tárgyalja a magyar ajkú görögkatolikusok önálló egyházszervezetre 
és magyar liturgikus nyelvre irányuló törekvéseit, szemben a kérdésnek is 
teret adó kevés számú magyarországi művel,5 melyek alapvetően kronolo-
gikus rendben tárgyalják az eseményeket, és párhuzamosan vizsgálják az 
önálló egyházmegye és a magyar liturgia kérdését. 

A szerző az események vázolásakor nem mindig tér ki a magasabb ha-
talmi tényezők, s közülük is elsősorban a magyar kormányzat szerepére. A 
hívek ugyan egyszerre szeretnék elérni az egyházmegye felállítását és a 
liturgia behozatalát, ám 1881-ben a magyarországi főpapság ellenkezését 
látva a liturgia kérdését leveszik a napirendről. Ezt követően az egyház-
szervezeti keretek megteremtését tűzik ki célul, s a liturgia behozatalát 
elhalasztják egy új püspökség felállításáig. 1896-ban viszont épp a világi 
tényezők miatt lesznek kénytelenek lemondani az önálló egyházmegyéről 
és ismét a liturgikus nyelv kérdésével foglalkozni, ám ez a Vatikán tiltóha-
tározata miatt szélmalomharcnak bizonyul, s 1912-ben – mint látni fogjuk 
– végül egy felemás megoldással (önálló püspökség ógörög liturgikus 
nyelvvel) tesznek pontot az ügy végére. A liturgia és az egyházmegye kérdé-
se igen képlékeny, ám a tárgyalt korszakban kronologikusan ki is egészítik 
egymást. Alkalmanként ezeket a kortársak szerint a magyar ajkú görögka-
tolikusok ügye nemzetiségi szempontú megoldásának két lehetséges alter-

                                                                                                                              

közreadása Magyarországon is elindult. Ennek folyamán eddig megjelent, az esemé-
nyekhez kapcsolódó dokumentumokat 1905-ig közreadó kötet Cârja műveihez is 
nyújthat még számtalan adalékot. Ld.: Források a magyar görögkatolikusok történe-
téhez. 1. köt. 1778–1905. Szerk.: Véghseő Tamás – Katkó Márton Áron. Nyíregyháza, 
2014. (Collectanea Athanasiana, II/4/1.) (továbbiakban: Források, 2014.) 

5  SALACZ GÁBOR: Egyház és állam Magyarországon a dualizmus korában. München, 
1974. (továbbiakban: SALACZ, 1974.) 149–163. p.; PIRIGYI ISTVÁN: A magyarországi 
görögkatolikusok története. II. köt. Nyíregyháza, 1990. (továbbiakban: PIRIGYI, 1990.) 
83–120. p.; BOTLIK JÓZSEF: Hármas kereszt alatt. Görög katolikusok Kárpátalján az 
ungvári uniótól napjainkig. (1646–1997) Bp., 1997. 162–181. p. 
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natívájaként értelmezték, így a hatalmi tényezők és az 1912-es végkifejlet 
szempontjából ezek nehezen választhatók szét, annak ellenére sem, hogy 
időről időre egyik vagy másik megoldás háttérbe szorult. 

A mű első fejezetében a szerző az egykor a munkácsi egyházmegyéhez 
tartozó, a mai Északkelet-Magyarország etnikai és vallási viszonyait igyek-
szik bemutatni, mely terület a magyar ajkú görögkatolikus mozgalom böl-
csőjének tekinthető. A szerző zömében észak-amerikai rutén történészek 
munkáihoz nyúl vissza. Ezek alapján igyekszik a 18-19. századi munkácsi 
egyházmegye ruténjainak nemzeti fejlődését felvázolni. Ismerteti a más 
magyarországi nemzetiségekéhez mérten kisebb számú értelmiségi rétegü-
ket és ennek is köszönhetően kevésbé intenzívebb mozgalmaikat. Bemutat-
ja a magyar állam és a rutén nemzetiség viszonyát, megemlítve, hogy maga 
a rutén nemzetiség politikai irányultság nem volt egységes, egymással sok-
szor rivalizáló csoportokra voltak oszthatók. Egyfelől megjelent köztük egy 
„nemzetinek” tekinthető réteg, mely alapvetően szláv gyökereihez kívánt 
visszanyúlni, másfelől, pedig egy rutén gyökerekkel rendelkező, ám elma-
gyarosodó értelmiség, mely a magyar társadalomba való integrálódástól 
várta felemelkedését. Tegyük hozzá, ez utóbbi rétegből került ki később a 
magyar ajkú görögkatolikusok mozgalmának 1898 utáni legfontosabb kép-
viselője, Szabó Jenő is. 

Cârja ismerteti a munkácsi egyházmegye szempontjából igen fontos, 
1890-es évektől jelentkező problémákat, és ezzel összefüggésben az egy-
házmegye és a szabadelvű magyar kormányzat viszonyát is. Felvázolja 
röviden a terület szociális társadalmi problémáit, majd ennek folyományát, 
az amerikai kivándorlást is. Említést tesz Bánffy Dezső miniszterelnök és 
Firczák Gyula munkácsi püspök közti feszültségekről és ezzel összefüggés-
ben a magyarországi „kultúrharcról” valamint a Katolikus Néppárt szere-
péről is. Habár a szerző e kérdéskör pártpolitikai összefüggéseit is megem-
líti, de az események Bánffy-kormányzat utáni kifutását, így a hegyvidéki 
akciót, illetve a századforduló után jelentkező skizma mozgalmakat már 
nem érinti. 

Az ezt követő fejezetben Cârja a görögkatolikus magyarok egyházszer-
vezeti igényeik kielégítése érdekében indított küzdelmét mutatja be két 
időkeretben. Először az 1860-as és 1880-as évek közötti eseményeket tag-
lalja, majd az 1910-től a magyar kormányzat közreműködésével induló 
tárgyalásokat egy új püspökség megalapításáról. Cârja megállapítja, hogy 
önálló egyházmegye alapításának igénye az 1860-as években merül fel. 
1863-ban a hajdúdorogi hívek még csak a magyar liturgikus nyelv beveze-
tését szerették volna elérni, ám főpapjuk, Popovics Vazul munkácsi püspök 
Róma véleményének kikérése után nem adott helyet kérésüknek. A hívek 
ezt követően 1866-ban több feliratban is újra kérvényezik az egyházi és 
világi főhatóságoktól a magyar liturgikus nyelv bevezetését, de már egy 
önálló egyházmegye alapításával egyetemben, mely kéréseiket 1868-ban 
megismétlik, melyekre az érintettek érdemben nem reagálnak. A szerző 
hosszan ismerteti valamennyi feliratot, megemlítve, hogy azok érvrendsze-
rei nagyban függtek a címzettektől, így például a prímáshoz intézett felirat 
alapvetően a lelki igényeik kielégítésének fontosságáról beszél, míg az or-
szággyűléshez intézett felirat nemzeti ügyként kezeli a kérdést. 

A szerző ismerteti a hajdúdorogi szervezkedéstől függetlenül megin-
duló makói görögkatolikus közösségben lejátszódó eseményeket is. Ebben 
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a vegyes etnikumú közösségben 1863-ban fogalmazódik meg élesen a rész-
ben már addig is használt magyar nyelv törvényesítésének szükségessége 
és ezzel együtt a magyar hívek számára egy külön plébánia alapítása. A 
konfliktust az robbantotta ki, hogy 1863-ban Iosif Papp-Szilágyi nagyvára-
di püspök egy román lelkészt nevezett ki, s ezzel a hívek szerint felrúgta azt 
a régóta meglévő status quo-t, hogy a település papja mindig rutén szárma-
zású, káplánja pedig román. Ennek köszönhetően egy hosszú évekig tartó 
konfliktus vette kezdetét, melyben a hívek, a pap, a káplán és a kántor is 
érintett volt s a közösség számára olyan fájdalmas intézkedéseket is foga-
natosított Papp-Szilágyi püspök, mint a templom 1866. szeptemberi bezá-
rása. Cârja a makói eseményeket a Kolozs megyei levéltár iratai alapján 
ismerteti, ami a magyar vonatkozásban már megjelent forrásokhoz6 és 
művekhez7 is ad újabb adalékokat. Ezen iratok közül talán a legfontosabb, 
hogy a makói hívek ügye is eljutott Rómáig, ahol 1866. december 4-én a 
Congregatio de Propaganda Fide utasítást adott a magyar nyelvű liturgikus 
gyakorlat megszüntetésére.8 

Mint említettük, a szerző a görögkatolikus felekezetben megjelenő 
magyar nemzet(iség)i igények genezisét az 1860-as évekre teszi, ám ez csak 
némi megszorítással igaz. A 18. század végi liturgiafordítások megjelenéseit 
már értékelhetjük a magyar nyelv iránti igényként és a nyelv használata-
ként. Habár a szerző műve más részében említést tesz ezekről, de ilyen 
kontextusba nem ágyazza a kérdést. Helyi szinteken, Zemplén és Hajdú 
vármegyékben a magyar nyelv liturgikus igénye már az 1830–1840-es 
években dokumentálható, s a kérdés országos szinten az 1843–44-es or-
szággyűlésen került szóba, a magyar államnyelv bevezetésének mellékszá-
laként. Ezekben az esetekben még csak egy-egy pap, országgyűlési követ 
hozza ezt szóba, a hívek kérésére vagy a követutasításra hivatkozva.9 Vi-
szont szervezett keretek között a hívek ténylegesen csak az 1860-as évek-
ben lépnek fel először, s kezdik beadványaikkal, kérvényeikkel ostromolni 
a világi és egyházi hatóságokat. 

Cârja röviden ismerteti a hajdúdorogi külhelynökség 1873-as megala-
kulását, kiemelve, hogy habár a hívek fontos sikert értek el, mégsem elé-
gedtek meg az eredménnyel. Ezt követően a hajdúdorogiak 1881-ben újabb 
kérvényeket juttattak el az illetékesekhez. Ekkor a kultuszkormányzat a 
püspöki kartól és a budapesti teológia rektorától kért jelentést és ezektől 
tette függővé a kérdés rendezését.10 A szerző ugyan csak Simor hercegprí-

                                                           

6  Források, 2014. 78–79, 91–102. p.; ill. Esztergomi Prímási Levéltár (továbbiakban: 
EPL.) Simor Cat. D/c. Nagyvárad. 16. dob. 14. fasc. 

7  Az esetet a makói plébánia iratai alapján feldolgozta: JANKA GYÖRGY: A magyar litur-
gikus nyelv és a makói görög katolikusok. In: Athanasiana, 1999. 1. sz. 61–70. p.; UŐ: 
A magyar liturgia ügye és a makói görög katolikusok. In: Egyház és politika a XIX. 
századi Magyarországon. Szerk.: Hegedűs András – Bárdos István. Esztergom, 1999. 
155–164. p. 

8  CÂRJA, 2012. 66. p. 
9  Források, 2014. 51–66. p. 
10  Trefort Ágost összesen hét helyről kért véleményt: Simor János hercegprímástól, 

Haynald Lajos kalocsai érsektől, Zalka János győri, Pável Mihály nagyváradi 
görögkatolikus, Pászthélyi János munkácsi, Tóth Miklós eperjesi püspököktől, vala-
mint a budapesti egyetem hittudományi karától. Zalka, Haynald és Simor véleménye-
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más véleményét ismerteti, de ebből is jól látszik, hogy a kérvényeket eluta-
sító főpapok elsősorban a magyar szertartásnyelv bevezetését ellenezték, 
bár Simor egy új püspökség megalapítását sem látta indokoltnak. A negatív 
vélemények hatására végül a hajdúdorogi hívek levették a napirendről a 
magyar liturgia kérdését. Ráeszméltek, hogy annak bevezetése nem kecseg-
tet sok sikerrel. Másfelől egy önálló püspökség felállításával szemben nem 
merült fel érdemi kifogás, így az 1880-as évektől csak ennek kérdését eről-
tették, reménykedve abban, hogy egy önálló püspökségbe tömörülve már a 
liturgikus nyelv ügye is könnyebben keresztülvihető lesz. 

A következő oldalakon a szerző egy viszonylag nagy ugrással már az 
1910-es évek történéseit tárgyalja, ismerteti a püspökség felállításáról szóló 
tárgyalások 1911–1912-es fontosabb eseményeit, jórészt Alessandro Bavona 
bécsi nuncius, valamint az őt követő Francesco Rossi Stockalper ügyvivő 
iratai alapján, külön figyelmet szentelve a nyelvkérdésnek, majd pedig 
bemutatja a Hajdúdorogi Egyházmegye szervezetét az alapító bulla segítsé-
gével. Itt röviden ki kell emelni, hogy a püspökség megalapításának közvet-
len indítékai és azon belül is a magyar kormányzat politikai elhatározásá-
nak háttere eddig kevésbé volt ismert. 

Cârja a püspökség alapítására vonatkozó előkészületeket 1911-re téve 
alapvetően a hajdúdorogi mozgalomtól eredezteti s szerinte a magyar kor-
mányzatot is ők kapacitálták aktivitásra. Ehhez hasonlóan vélekedett Sa-
lacz Gábor is, aki a görögkatolikus mozgalom egy 1910-es memorandumá-
nak pozitív kormányzati elbírásához köti a püspökség alapításáról szóló 
tárgyalások kormányzati megindítását.11 Pirigyi István egyetértett Salacz 
megállapításával, ám kiemelte a magyar görögkatolikus mozgalom vezető-
jének, Szabó Jenőnek 1911. június 30-án a főrendiházban elhangzott be-
szédét, áttörésként értékelve azt.12 Ez utóbbi vélekedés viszont nem állja 
meg teljesen a helyét, hiszen az előkészületek Szabó felszólalásakor már 
megtörténtek, melyekről Szabónak így nyilvánvalóan nem voltak informá-
ciói. Másfelől azt is jegyezzük meg, hogy Zichy vallás- és közoktatásügyi 
miniszter válaszából az sem teljesen egyértelmű, hogy neki magának volt-e 
erről tudomása, sőt a miniszterelnökségi aktában az általa vezetett minisz-
tériumtól származó semmilyen irattal sem találkozunk, holott a Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztériumnak döntő szava kellene hogy legyen. James 
Niessen a fordulópontot alapvetően Csiky Gyula miniszterelnökségi osz-
tálytanácsos 1910-es, jórészt szerinte Melles Emil által nyújtott adatok 
alapján írt memorandumához köti.13 Ez a feltételezés sem állja meg a he-
lyét, részint, mert Melles hasonló memoranduma csak jó tíz hónappal ké-
sőbb került a miniszterelnökségre, ráadásul erre hivatkozva ad acta tették 
Csiky memorandumát, végül pedig a Csiky-féle memorandum teljes egé-

                                                                                                                              

it ld.: Források, 2014. 155–159., 162–169. p. Valamennyi véleményt röviden ismertet 
és kommentál 1893 és 1894 körül Ivánkovics János. Ld.: Források, 2014. 170–181. p. 

11  SALACZ, 1974. 154. p. 
12  PIRIGYI, 1990. 106. p. 
13  NIESSEN, JAMES: Hungarians and romanians in Habsburg and Vatican diplomacy: the 

creation of the diocese of Hajdúdorog in 1912. In: The Catholic Historical Review, 
1994. Nr. 2. 238-257. p., 243. p. 
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szében az 1905-ben Ferenc Józsefhez benyújtott kormányzati emlékirat14 
szövegén alapszik. 

A legpontosabb rekonstrukciót végül Véghseő Tamás adta meg vati-
káni kutatásai nyomán. Ennek értelmében a magyar görögkatolikusok 
ügyének rendezése a valóságban nem volt más, mint egy a kormányzat és 
az uralkodó közötti politikai barter szerződés része. A Véghseő által átte-
kintett iratokból kiviláglik, hogy a magyar parlamenti ellenzék küszöbön 
álló, a véderőtörvénnyel kapcsolatos obstrukciós tevékenységét kívánták 
egy fontos nemzeti ügy rendezésével ellensúlyozni.15 Véghseő kiemeli azt, 
amire Cârja is felfigyelt és több helyen is utal, hogy a kormány és a római 
Szentszék közötti tárgyalások nem a szokásos diplomáciai csatornákon 
indultak meg, s az ügyben tán legilletékesebb szerv, a Congregatio de Pro-
paganda Fide megkerülésével zajlottak.16 Habár Cârja a püspökség meg-
alapításához kötődő politikai alkut nem tárgyalja, de felvet egy ehhez igen-
csak kapcsolódó praktikus kérdést: Miért állhatott érdekében X. Piusz 
pápának nem éppen szokványos úton levezényelni az új püspökség meg-
alapítását? Ezt az igen érdekes kérdést a szerző sem tudja végül egzakt 
módon megválaszolni, ám Ioan Georgescu munkássága nyomán feltételezi, 
hogy ezért cserébe Ferenc József támogatásáról biztosította a pápát az 
1912-es Bécsi Eucharisztikus Kongresszus megszervezésében.17 

A következő fejezetben Cârja a magyar nyelv liturgikus behozatala ér-
dekében tett lépéseket mutatja be. A szerző itt röviden visszautal a hajdú-
dorogi külhelynökség 1873-as alapításával kapcsolatos elégedetlenségekre, 
a hívek 1881-es felterjesztésére és az ezzel kapcsolatos főpapi álláspontok-
ra, kiemelve Simor János Trefort Ágosthoz intézett felvilágosítását, misze-
rint a liturgikus nyelv kérdése egyedül Róma hatásköre, illetve a kérdésben 
leginkább érintett eperjesi és munkácsi püspököknek a híveket hallgatóla-
gosan támogató álláspontját. Ezt követően viszont már a millenniumi ün-
nepségekről és az 1896. június 26-án a pesti Egyetemi templomban bemu-
tatott magyar nyelvű görögkatolikus liturgiáról, annak visszhangjáról és 
következményeiről számol be. Cârja itt megemlíti a főpapoktól a Vatikán 
által az ügyben 1898 nyarán bekért jelentéseket, és három felterjesztést 
részletesebben is ismertet, amelyek alapján a Congregatio de Propaganda 
Fide 1896. szeptember 2-án a magyar liturgia használatának eltiltása mel-
lett döntött.18 

Ezt követően a szerző az 1896 utáni iratváltásokat ismerteti. Habár az 
ügyben tett magyar kormányzati memorandumok, az azokkal foglalkozó 
Congregatio de Propaganda Fide egyes üléseire készített összefoglalók és az 

                                                           

14  Csiky Gyula memorandumát ld.: Magyar Országos Levéltár (továbbiakban: MOL.) K 
26 (= Miniszterelnökség iratai) 1915-XXV-2855 (1910-XXV-3563); A különböző gör. 
kath. egyházmegyékben élő magyarajku gör. kath. vallásu hivőknek egy ujonan szer-
vezendő gör. kath. magyar püspökség kötelékébe leendő tömöritése tárgyában. Bp., 
1910. június 23., Vö.: Források, 2014. 587–562. p. 

15  VÉGHSEŐ TAMÁS: A Hajdúdorogi Egyházmegye felállításának közvetlen előzményei. 
In: Athanasiana, 2013. 1. sz. 109–121. p., 112–115. p. 

16  CÂRJA, 2012. 105–107. p. 
17  CÂRJA, 2012. 107–108. p. 
18  CÂRJA, 2012. 110–119. p. Vö.: Források, 2014. 214., 217–231., 233–234. p. Ld. még: 

CÂRJA, 2009. 75–79. p. 
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ott született döntéseket megalapozó vélemények már publikálásra kerültek, 
a szerző mégis számtalan további érdekes adalékot nyújt könyvében. Cârja 
itt (vélhetően) az egyes ülések jegyzőkönyveiből dolgozott, ezekből jól kivi-
láglik az egyes döntéshozó bíborosok bizonyos tekintetben eltérő vélemé-
nye. A kormány első, 1897. február 5-i memorandumának tárgyalásakor19 
például Serafino Vanutelli volt bécsi nuncius abúzusnak titulálja a magyar 
liturgiát, s felhozza példának a lembergi örmények esetét, mely közösség 
saját liturgikus nyelvét már nem érti, de a szent szövegeket a papok fel 
tudják olvasni, és senki sem kardoskodik egy esetleges lengyel liturgia 
mellett. Andreas Steinhuber viszont a maronita és szír katolikusok példá-
ján keresztül, akik a liturgia egyes elemeibe már behozták saját nyelvüket, 
arra igyekszik rámutatni, hogy bizonyos fokú engedmények megtételére 
lenne lehetőség. Egy másik volt bécsi nuncius, Antonio Agliardi a kedélyek 
lecsillapítása érdekében a hajdúdorogi külhelynökség 1895 óta tartó 
vacantiája átmeneti fenntartásának szükségességét hangsúlyozza. Cârja 
arra is rávilágít, hogy a bíborosok között némi vita alakult ki arról, hogy a 
keleti szertartású katolikusok esetében a szentmise mely részei tekinthető-
ek extraliturgikusnak, s ezzel összefüggésben mekkora teret lehet engedni a 
népnyelv használatának. Valamennyi bíboros véleményének ismertetése 
után pedig Mariano Rampolla bíboros-államtitkár összegzi saját meglátá-
sait. Véleménye szerint két út lehetséges, vagy elfogadják a magyar kor-
mányzat érveit a magyar nyelv liturgikus használata mellett, ám akkor a 
jövőben a katolikus egyház semmilyen hasonló kérés elől nem térhet ki, 
vagy minden ilyen kezdeményezést lesöpörnek az asztalról, vállalva, hogy a 
görögkatolikus közösségeken belül esetleg skizmatikus mozgalmak ütik fel 
a fejüket, ahogy az az örmények és a káldok esetében már előfordult. A 
Szentszék végül az utóbbi utat választotta, számolva annak veszélyeivel, ám 
kiemelték, hogy más lehetőségük nincs, hiszen az 1896-os határozatukkal 
megkötötték saját kezüket.20 

Hasonlóan részletesen ismerteti Cârja a kongregáció 1899. januári 
ülését,21 melynek keretében a bíborosok az 1898-ban megalakult Görög 
Szertartású Magyarok Országos Bizottságának várható emlékiratáról és a 
nacionalizmus egyházi térnyeréséről tárgyaltak, valamint a Propaganda Fi-
de 1902. áprilisi,22 a magyar nyelv kérdésével hosszú ideig utoljára foglal-
kozó tanácskozását. Habár ez utóbbi ülés alkalmával a bíborosok továbbra 
is az 1896-os tiltás fenntartása mellett döntöttek, megállapodtak abban is, 
hogy sem a kormány 1898-as, sem a magyar hívek 1901-es emlékiratára 
nem reagálnak valamely érintett fél újabb kérvényéig, de a püspökök lelki-
ismereti döntésére bízzák, hogy sorozatos hitelhagyások esetén milyen 
mértékben szereznek érvényt annak. Emellett pedig a már használatban 
lévő liturgikus könyvek hozzáértő személyek általi megvizsgálásáról is 
döntöttek. Cârja könyve alapján arra lehet következtetni, ez utóbbi két 
határozat részben Domenico Ferrata, részben Vanutelli javaslatai voltak. 
Vanutelli javaslata volt az egyes egyházközségekben meghonosodott gya-
korlat megtűrése, ám azok terjedése elé szigorúan gátat kívánt vetni, s ezt a 

                                                           

19  Az ülés összefoglalóját ld.: Források, 2014. 306–313. p. 
20  CÂRJA, 2012. 124–128. p. 
21  Az ülés összefoglalóját és a határozatok ismertetését ld.: Források, 2014. 397–407. p. 
22  Az ülés összefoglalóját és a határozatok ismertetését ld.: Források, 2014. 485–492. p. 
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javaslatát a szerkönyvek átvizsgálásával kötötte össze. Ehhez csatlakozott 
Ferrata is, aki leszögezte, hogy Róma reputációjának megőrzése végett ez 
utóbbit oly módon kell véghezvinni, hogy az semmiképpen se tűnjön app-
robációnak. Végül jelezte, kompromisszumra csak abban az esetben lehet-
ne törekedni, ha a skizma veszélye elérné a kritikus mértéket.23 

A szerző ezt követően már a hajdúdorogi egyházmegye megalapításá-
val összefüggésben az ógörög nyelv liturgikus alkalmazásának problémáit 
tárgyalja. Az ógörög liturgikus nyelv behozatalával kapcsolatban megemlí-
ti, hogy annak gondolata a Szentszék 1902-es, utolsó határozatát követően 
érlelődött meg a magyar kormányzat, valamint a hívek vezetőiben s szá-
moltak le a magyar liturgikus gyakorlat lehetőségével. A Szentszék nevezett 
határozatához hozzáfűzi azt is, hogy a magyar nyelv bevezetésének háttér-
be szorítása mellett szintén 1902-ben dőlt el, hogy ismét napirendre veszik 
az érintettek egy önálló püspökség létrehozását, valamint az ógörög liturgi-
kus nyelv lehetőségét. 

A szerző a magyar források híján jutott erre a következtetésre. Habár 
könyve előszavában utal a miniszterelnökség iratanyagára, végül azt látha-
tólag nem használta fel, és így keveset ír a magyar kormányzat álláspontjá-
ról, melynek súlya, mint döntő befolyású tényezőé, nem elhanyagolható. 
Emiatt a nyelv és az egyházmegye összefüggéseinek tárgyalása kicsit követ-
kezetlen is. 

Példának okáért a szerző szerint 1896-tól a liturgikus nyelv és a püs-
pökség ügyét a magyar kormányzat egyszerre kívánta rendezni, holott pon-
tosan ebben az évben a kormányzat jelezte, hogy egyéb, a nemzetiségi kér-
déssel összefüggő okok miatt a püspökség felállítását nem, csak a liturgia 
behozatalát támogatja. Emellett az ógörög rítus kormányzati hadicselként 
való értékelése sem helytálló, hiszen annak kérdését a kormány 1910-ig 
nem is érintette. 

A millenniumi ünnepségeket megelőzőleg mind a kormány elkezdte 
vizsgálni 1894-től a hajdúdorogi hívek kéréseinek jogosságát, valamint az 
emlékirataik ügyében született főpapi állásfoglalások kérdését, mind az 
érintett mozgalom is ekkor kezdett ismét nagyobb aktivitást mutatni. A 
hívek önálló egyházmegyére vonatkozó kérésére végül Bánffy Dezső 1896. 
szeptember 5-én reagált az országgyűlésben: leszögezte, a magyar kor-
mányzat álláspontja szerint először a magyar nyelv liturgikus behozatalá-
nak kérdését kell rendezni, s ez szolgál előfeltételül egy új püspökség meg-
alapításához.24 A magyar kormányzat érve mögött az a meggondolás 
húzódott meg, hogy amennyiben egy önálló püspökség keretében az eper-
jesi és munkácsi egyházmegyékről leválasztanák a magyar ajkú híveket, 
úgy ezek idővel a román görögkatolikus püspökségekhez hasonló nemzeti 
intézményekké fejlődnének. Bánffy válasza a hívek szempontjából igen 
szerencsétlen időben érkezett, hiszen Róma három nappal korábban hatá-
rozott a magyar liturgia betiltásáról, s ahogy ez a határozat megkötötte a 
Szentszék kezét a kérdésben, hasonlóan járt a magyar kormányzat is a 
maga nemzetiségi érvei miatt. 

A kormány álláspontja kijelölte azokat a kereteket a magyar görögka-
tolikusok számára, melyek között támogatásra számíthattak. Így a Görög 

                                                           

23  CÂRJA, 2012. 147–151. p. 
24  Források, 2014. 240–242. p. 
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Szertartású Magyarok Országos Bizottsága 1898-as megalakulásakor csak 
liturgikus nyelv rendezését tűzte zászlajukra.25 Tegyük hozzá, egy egységes 
szervezet megalakulása érdekében a hajdúdorogi mozgalomnak azért is 
kellett elengedni a püspökség kérdését, hogy a szervezet keretében tudják a 
fővárosi elmagyarosodott rutén eredetű értelmiséget, többek között Szabó 
Jenőt is, akik a kormányzathoz hasonlóan, de attól függetlenül ugyanazon 
nemzetiségi érvek mentén nem támogatták a püspökség ügyét. A hajdúdo-
rogi magyar és fővárosi elmagyarosodott rutén híveket tömörítő szervezet 
két csoportjának kompromisszuma nagyjából 1903-ig tartott. A magyar 
kormányzat a hívek korábbi, sokszor kellemetlen következményekkel is 
járó sajtókampányait is kiküszöbölendő, a Vatikán-akció keretében a maga 
hatáskörébe igyekezett vonni a magyar liturgikus nyelv ügyét. Ezzel, mint 
társadalmi szervezet, az Országos Bizottság léte fölöslegessé vált. Ezen 
túlmenően Szabó Jenő sem ítélte sikeresnek a szervezet működését, és le is 
mondott annak további vezetéséről. Igaz, Szabóban már 1904-ben felme-
rült a magyar hívek ügyének önálló püspökség keretein belül való rendezé-
se, ám emiatt néhány korábbi barátjával meg is romlott viszonya,26 amely-
ből látszik, hogy nem volt meg a korábban tapasztalt egység a hívek között, 
s így nem is lehet a püspökség eszméjének egységes támogatását kimutatni. 

A szerző megemlíti, hogy az ógörög liturgikus nyelv alkalmazását a la-
tin rítus analógiájára Pászthélyi munkácsi püspök már 1883-ban felvetette 
lehetőségként, ám az érintett hívek ettől a lehetőségtől mereven elzárkóz-
tak. Ezt az úgynevezett bilingvista álláspontot, miszerint egy liturgikus 
nyelv mellett a népnyelvet, mint kisegítő nyelvet használnák, maga Szabó 
Jenő is elvetette még 1907-ben is.27 

A kormányzat sem jutott még el 1902-ben egy önálló püspökség szük-
ségességének álláspontjára. A miniszterelnökségi iratokból egyértelműsít-
hető, hogy a kormány a Vatikán 1902-es határozatára, mint a tolerari posse 
elv kimondására tekintett. Az 1903-ban megkezdett ám végül elhalt Vati-
kán-akció keretében is stratégiai célként tűzték ki a magyar nyelv behoza-
talát vagy legalább annak minél továbbtartó hallgatólagos tűrését. Ez utób-
bi reményében pedig a kormány széleskörű adatgyűjtésbe kezdett az egyes 
egyházközségek liturgikus gyakorlatáról, részben a Vatikán tiltó határoza-
tának esetleges negatív hatásait feltérképezendő, másrészt hogy képet kap-
jon a liturgikus gyakorlat Szentszék tudta nélküli fejlesztésének lehetősége-
iről. 

Némi elmozdulásként a Ferenc Józsefhez 1905-ben eljuttatott kor-
mányzati emlékirat tekinthető, mely már egy átmeneti megoldást kínál. A 
kormány ebben még megmarad a magyar liturgia csendes fejlesztése mel-
lett és az ógörög nyelvről nem tesz említést, s egy új püspökség felállítását 
sem tartja egyelőre lehetségesnek. Az emlékiratban leszögezik, hogy a ma-
gyar kormány ideális állapotként a 18. század egyházi berendezkedésére 
tekint, mikor is három soknemzetiségű érsekség (Esztergom, Kalocsa, Kar-
lóca) keretében a hívek békében éltek egymás mellett, s mely ideális állapot 

                                                           

25  Források, 2014. 360–361. p. 
26  MAYER MÁRIA: Kárpátukrán (ruszin) politikai és társadalmi törekvések, 1860–1910. 
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a 19. század közepén került megbontásra több új egyházmegye és érseki 
provincia felállításával. A memorandum a magyar hívek kérdését már terü-
leti alapon kívánja rendezni, melynek értelmében a román érseki provincia 
magyar egyházközségeit a nemzetiségi szempontból türelmesebb munkácsi 
egyházmegyéhez csatolnák át, melynek keretében pedig az egyes egyház-
községek magyar liturgiájának csendes fejlesztése is könnyebben lehetne 
keresztül vihető.28 Feltételezésünk szerint a kormányzat a nagykárolyi 
egyházközségben megindult mozgalomtól kölcsönözhette az ötletet, mely-
nek keretében a Nagyváradhoz tartozó nagykárolyi rutén egyházközség 
nemzetiségi elvekre való hivatkozással kérte Munkácshoz csatolását, s 
1907-re sikert is értek el.29 

Hogy valamennyi tényezőben mikor érlelődött meg egy önálló és ógö-
rög liturgikus nyelvű püspökség felállításának gondolata, nehéz pontosan 
meghatározni. Minden valószínűség szerint ez a Hitterjesztési Kongregáci-
ónak 1910. április 9-ei, a magyar nyelv budapesti parókián való használatát 
tiltó határozatához köthető. A magyar kormányzat a Vatikánnak ezt az 
aktusát meglátásunk szerint értelmezhette úgy, mint az 1902-ben szerinte 
kimondott tolerari posse állapot felrúgását, s nem volt más választása, 
mint a viszonylag hosszú ideje nyugvóponton lévő kérdésnek egy korábban 
általa elutasított módozat szerinti rendezése. Másfelől pedig a hívek is 
engedni kényszerültek korábbi nyelvi igényeikből, elfogadva az ógörög 
liturgikus nyelvet. Mint látható tehát, a magyar hívek ügye 1912-es rende-
zésének legfontosabb módozatai 1910 előtt még elutasításra találtak az 
érintetteknél. Ennek ismeretében talán kissé túlzás az ógörög liturgia kér-
dését egy 1902 után felvetett kormányzati hadicselként értékelni, különö-
sen, mivel annak gondolatát már 1883-ban, majd 1894-ben is épp a ma-
gyarországi főpapok vetették fel, ám annak a kormány kevés figyelmet 
szentelt. 1910 után az ógörög nyelvet nem is feltétlenül a magyar liturgia 
védőernyőjeként vették számításba, hanem sokkal inkább a román és 
ószláv liturgia kiszorítása, azok nemzetiségi asszimilációs hatásainak ki-
küszöbölése volt a kormány célja. 

Ezzel együtt természetesen jogos Cârja azon felvetése, hogy a valóság-
ban mennyire volt életszerű az ógörög liturgikus nyelv bevezetése s ez 
mennyiben befolyásolta a már korábban kialakult magyar nyelvű gyakorla-
tot. Egyfelől már az 1912-es bulla is három év türelmi időt írt elő az ógörög 
nyelv alkalmazása tárgyában, addig a korábbi liturgikus gyakorlatot kellett 
követni. Viszont 1916-ban a türelmi időt meghosszabbították. Ezzel kap-
csolatban a szerző ismerteti Demetriu Radu nagyváradi püspök 23 korábbi 
papjától begyűjtött információkon alapuló jelentését, melyből kiviláglik, 
hogy egyes településeken teljesen eltérő gyakorlatokat követtek a nyelv-
használat kérdésében. A liturgikus és népnyelv használatának aránya nem 
mutatott egységes képet, s a követett gyakorlat sokszor csak a pap szemé-

                                                           

28  Források, 2014. 587–592. p. 
29  Ehhez ld.: SZABÓ JENŐ: A nagykárolyi eset. In: UŐ: A görög-katholikus magyarság 

utolsó kálvária útja, 1896–1912. Bp., 1913. 77–79. p., 77–78. p. Tegyük hozzá, Szabó 
veszélyes precedensnek tartotta a nagykárolyi hívek mozgalmát. Ld. még: Források, 
2014. 578–583. p.; Széll Kálmán miniszterelnök félhivatalos levele Szécsen Miklós 
vatikáni nagykövethez. Budapest, 1902. november 27. – MOL. K 467 (= Miniszterel-
nökök félhivatalos iratai.) 174/1902. sz. 
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lyén múlott. 1916-ban Radu egy másik jelentésében rámutat az ógörög 
nyelv bevezetésének sikertelenségére, jelezve, hogy a Hajdúdorog alá tarto-
zó egyházközségek még mindig vegyesen használják az ószláv, román és 
magyar nyelveket a liturgiában, s jelzi azt a tendenciát is, hogy a korábban 
Nagyvárad jurisdictiója alá tartozó román-magyar vegyes lakosságú egy-
házközségekben a román nyelvet egyre inkább kezdi kiszorítani a ma-
gyar.30 Tegyük hozzá, konkrét példaként Makót és Szatmárt említi a szerző, 
viszont ezek esetében a magyar anyanyelvű lakosság liturgikus nyelvhasz-
nálata miatt már 1912 előtt is törtek ki konfliktusok.31 

A fejezet végén Cârja még röviden ismerteti a magyar liturgia fordítá-
sokat a 18. századtól a korszak végéig, és ezzel összefüggésben megpróbál 
még rövid képet adni azok elterjedéséről a Nagyváradi egyházmegyében. 
Ez utóbbi esetben egy a századfordulón Szatmár vármegyében lejátszódó 
nézeteltérésen keresztül igyekszik ismertetni a magyar kormányzat szere-
pét is ennek terjedésében.32 

A következő fejezetben a szerző a hajdúdorogi egyházmegye felállítása 
elleni román tiltakozásokat mutatja be. Ez a rész a könyv leghosszabb s 
egyben legjobban sikerült fejezete is, mely számos igen érdekes adalékot is 
nyújt közvetlenül a magyar historiográfia számára is.33 A fejezet nagyban 
támaszkodik a szerző 2009-ben megjelent dokumentumkötetének beveze-
tő tanulmányára,34 ám azóta azt jelentősen bővítette és számos új informá-
cióval gazdagította. 

A szerző az események bemutatását az 1911. novemberi püspökkari 
konferenciával kezdi, mikor a román főpapok először értesültek az új egy-
házmegye felállításának tervéről. Cârja már az elején bátran leszögezi, hogy 
az iratok tanúsága szerint szakítani kell a román historiográfia „kényelmes 
kliséjével”, miszerint a román püspökökkel ugyan ismertették már 1911 
novemberében egy új egyházmegye felállításának tervét, ám csak az 1912. 
februári püspökkari konferencián részletezték annak területi vonatkozásait 
és vált számukra nyilvánvalóvá, hogy az egyházmegyéik megcsonkításával 
jár együtt. Cârja idézi Vasile Suciu balázsfalvi kanonok naplóját, melyből 
kiderül, ordináriusa, Victor Mihályi azzal a feladattal küldte Rómába 1911–
1912 fordulóján, hogy informális tárgyalások útján a balázsfalvi érseki pro-
vincia területi dizmembrációjának mértékét enyhítse. Ennek fényében 
viszont a szerző felteszi azt a nehezen megválaszolható kérdést, hogy a 
román főpapok miért nem tiltakoztak az új püspökség ellen már 1911 no-
vemberében, különösen, hogy Mihályi érsek egy 1881-es, még elődjéhez, 
Ioan Vancea érsekhez írt memorandumában elég világosan kifejti, hogy a 

                                                           

30  CÂRJA, 2012. 154–160. p. 
31  A szatmári hívek 1906-ban szerettek volna kilépni a görögkatolikus egyházból s egy 

önálló, magyar nyelvű ortodox közösségbe tömörülni nyelvi igényeik kielégítetlensége 
miatt. Az ügyet megelőzte a hívek körében népszerű lelkész más egyházközséghez va-
ló áthelyezése. Ld.: Óváry László és Üveges József kérvénye Justh Gyula képviselőhá-
zi elnökhöz. H. n., 1906. október 18. – MOL. K 26. 1909-XLI-3665 (1907-XLI-2057). 

32  CÂRJA, 2012. 162–164., 166. p. 
33  E témában Magyarországon csak egy rövidebb, 48 oldalas füzet látott napvilágot 

olasz nyelven. PAPP, GIORGIO: Voci romene contro la diocesi di Hajdudorog. Bp., 
1942. 

34  CÂRJA, 2009. 9–56. p. 
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görögkatolikus hívek magyarosodása milyen veszélyeket rejt a román érse-
ki provincia számára, s mely félelmei zömmel valósággá is váltak 30 esz-
tendővel később. 

1912 februárjától kezdve a szerző igen részletesen bemutatja a román 
görögkatolikus társadalom új egyházmegye elleni tiltakozását, mind a fő-
papok, a világi elit, a román sajtó és az egyes egyházközségek hívei szintjén. 
Ebből jól látszik, hogy egyfajta munkamegosztás is kialakult a siker remé-
nyében. A főpapok Radu nagyváradi püspök vezetésével elsősorban Rómá-
ban próbáltak támogatókat találni, a világi vezetők, mint Iuliu Maniu, Ale-
xandru Vaida-Voevod, Ştefan Pop-Cicio, Teodor Mihali és Gheorge Pop de 
Băşesti elsősorban a királyi Romániában keresett támogatókat. Az egyes 
egyházközségek pedig papjaik vezetésével memorandumokkal igyekeztek 
elárasztani a római Szentszéket tiltakozván az új egyházmegyébe való beso-
rolásuk ellen. 

Talán itt említsük meg, hogy a magyar kormányzat a maga részéről a 
román tiltakozásokat, részben az említett világiak szerepvállalása miatt is, 
mindvégig nemzetiségi politikai és nem egyházi akciókként kezelte. Csaba 
Adorján Szatmár vármegyei főispán a nagybányai tiltakozásokat ismertető 
jelentésében 1912. decemberében kiemelte, hogy a tiltakozásban érintett 
egyházközségek részéről alig jelent meg valaki, s ott lényegében csak a 
Román Nemzeti Párt képviselői voltak jelen.35 Emellett már 1912. márciu-
sában Vaszary is úgy informálta a Kúriát, hogy a románok egy egyházi 
kérdésből szeretnének politikai ügyet kreálni.36 

Cârja kitér röviden az egyházmegye alapítása miatti román kiábrán-
dultság egyik érdekes lecsapódására, az érintett egyházközségek esetleges 
áttérésére is. Ezzel kapcsolatban jegyezzük meg, hogy Magyarországon Pi-
rigyi István nyomán leginkább az erdélyi világi román sajtó görögkatolikus 
egyházat elhagyni szorgalmazó véleményeit szokták idézni.37 Cârja jelzi, 
hogy ezzel már a görögkatolikus román világi értelmiség sem értett egyet, 
az érintett egyházi sajtó, elsősorban az Unirea pedig igyekezett csillapítani 
a „keleti szélsőségeseket”, bár megjegyezte azt is, hogy jelen közhangulat-
ban az ilyen hangok felerősödése elkerülhetetlen.38 Ennek ellenére az érin-
tettek az új egyházmegye alapítása körüli román tiltakozások alkalmával a 
vallásváltoztatást, mint az események végkimenetelének egy valós alterna-
tíváját megemlítették, bár ténylegesen csak elenyésző volt azoknak a szá-
ma, akik végül szakítottak Rómával.39 Egy esetleges skizma lehetőségét 
nemcsak a hívek, de egyes főpapok is felhasználták érvként a Szentszéknél. 
A románok egyik támogatója, Raymund Netzhammer bukaresti római 
katolikus érsek 1912. áprilisában X. Piusz pápánál tett audienciája alkal-

                                                           

35  Csaba Adorján Szatmár vármegyei főispán jelentése Lukács László miniszterelnök-
höz. Nagykároly, 1912. december 27. – MOL. K 26. 1915-XXV-2855 (1913-XXV-143). 
Ld. még: Lukács László miniszterelnök levélfogalmazványa Náray-Szabó Sándor val-
lás- és közoktatásügyi minisztériumi államtitkárhoz. Budapest, 1913. január 10. – 
MOL. K 26. 1915-XXV-2855 (1913-XXV-143). 

36  Vaszary Kolos hercegprímás levélfogalmazványa Merry del Val bíboros-
államtitkárhoz. Budapest, 1912. március 7. – EPL. Vaszary Cat. Da. [493]/1912. 

37  PIRIGYI, 1990. 112–113. p. 
38  CÂRJA, 2012. 182–183. p. 
39  CÂRJA, 2012. 214–217. p. 
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mával utalt az ortodox agitációk felerősödésének veszélyeire,40 s hasonlóan 
nyilatkozott Victor Mihályi is 1912. augusztusi memorandumában.41 A 
szerző e helyütt sajnos kevés teret szentel annak a kérdésnek, hogy a való-
ságban volt-e, s ha volt, milyen mértékű, ortodox agitáció az átcsatolt ro-
mán görögkatolikus hívek körében, mely a Máramaros vármegyei 
skizmatikus rutén mozgalmak fényében lett volna különösen érdekes. 

A Hajdúdorogi Egyházmegyét megalapító „Christifidelis Graeci” bulla 
1912. június 8-i kiadásáig tartó román tiltakozási hullámot Cârja összessé-
gében eredménytelennek titulálja. Leszögezi, hogy ennek oka részben a 
románok megkésett reakciójában keresendő, melynek okát a szerző külö-
nösen annak fényében tartja érthetetlennek, hogy a román püspököknek 
már 1911 novemberében, ha nem is minden részletében,  már tisztában 
kellett lenniük a Hajdúdorogi Egyházmegye felállításának területi követ-
kezményeivel. Véleményünk szerint azonban nem lehet a román tiltakozá-
sokat teljesen eredménytelennek tekinteni, hatásukra végül a Vatikán 14 
egyházközség eredeti egyházmegyéjében való meghagyását kérte a magyar 
kormányzattól, mely kívánság teljesítését a miniszterelnökség végül hely-
benhagyta 1912 márciusában.42 Habár ez távolról sem tekinthető román 
részről kielégítőnek, minimális sikert mégiscsak elértek. 

A román főpapok reakciójának lassúságát Cârja azzal is magyarázza, 
hogy saját jogértelmezésük szerint a román vezetők elképzelhetetlennek 
tartották a balázsfalvi érseki provincia szerintük alapítása óta fennálló s 
1872-ben a Szentszék által is megerősített autonómiájának megsértését, 
mely magában foglalta a provincia területi sérthetetlenségét, és ezért is 
hatott rájuk az új egyházmegye megalapítása kiábrándítóan. Tegyük hozzá, 
még nem látjuk tisztán, hogy a Vatikán részéről miként kezelték a ba-
lázsfalvi érseki provincia autonómiájának kérdését. A magyarországi kato-
likus egyház 1867 óta napirenden lévő, a korszakunkban soha létre nem 
jövő autonómiájának és a román egyház hasonló szervezeti igényeinek 
kapcsolata permanens vita tárgya volt 1920-ig.43 Míg a magyar püspökök a 
román érseki provinciának autonómiáját a teljes magyar katolikus auto-

                                                           

40  CÂRJA, 2012. 196. p. 
41  Victor Mihali érsek Mihali Raffaele Scapinelli bécsi nunciushoz intézett előterjeszté-

sének másolata. Balázsfalva, 1912. augusztus 29. – MOL. K 26. 1915-XXV-2855 (1912-
XXV-926-6648), az ASV-ANV alapján közli még: CÂRJA, 2009. 282–288. p. 

42  Khuen-Héderváry Károly félhivatalos távirat-fogalmazványa Leopold Berchtold közös 
külügyminiszterhez. Budapest, 1912. március 21. – MOL K 26 1915-XXV-2855 (1912-
XXV-926-1860); Csiszárik János egyházjogi tanácsos jelentésének másolata Raffaele 
Scapinelli bécsi nunciussal folytatott megbeszéléséről. Róma, 1912. március – MOL. 
K 26. 1915-XXV-2855 (1912-XXV-926-1968). 

43  Ezzel kapcsolatban egy újabban megjelent dokumentum kötet: ADRIÁNYI GÁBOR: 
Historiam autonomae catholicae in Hungaria Illustrantia – Vatikáni okmányok a 
magyar katolikus autonómiáról, 1891–1920. Bp., 2011. küln. 215–216., 298–300., 
305., 428–438. p. A kötet csupán válogatást közöl a Vatikán Rendkívüli Egyházi 
Ügyek Kongregációjának (ASV-AES) tárgybeli irataiból, ám az egyes vonatkozó ak-
tákhoz tartozó valamennyi irat regesztáját is közzéteszi, ld. uo. 23–47. p. A román au-
tonómia kérdésének egykorú, magyar szemléletű bemutatását ld.: GYÁRFÁS ELEMÉR: 
A román görög katholikusok autonómiája. In: Katholikus Szemle, 1905. 225–245., 
344–365. p. 
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nómia keretében kívánták rendezni, addig a román főpapok ezt elutasítot-
ták a már létező saját önszerveződésükre hivatkozva. A magyarországi 
katolikus autonómia utolsó törvénytervezetének 1917–1918-as előkészíté-
sekor már figyelembe kívánták venni a románok „bizonyos fokú” különál-
lását,44 ám a román egyházfők ezt is elvetették.45 

A Vatikán és a magyar kormány reményei ellenére az egyházmegye 
alapító bullájának kiadása után sem értek véget a román tiltakozások, me-
lyek ekkor a minél szélesebb körű kármentésre koncentráltak. A kérdés 
már politikai színtéren is megjelent, részben a parlamentben, részben fel-
vetődött a paktumtárgyalások alatt, s ekkor már a monarchia második 
embere, Ferenc Ferdinánd is igyekezett latba vetni a befolyását a románok 
érdekében. A románokat az is felbátorította, hogy a bulla kiadását követően 
a végrehajtási dekrétum publikálását a Szentszék a tiltakozások hatására 
folyamatosan késleltette, s teljes bizonytalanságban tartotta az érintetteket. 
Ennek nyomán a románok továbbra is memorandumokkal és egyházközsé-
gi tiltakozásokkal árasztották el a Szentszéket, valamint az 1912. őszi Bécsi 
Eucharisztikus Kongresszus alkalmával is igyekeztek álláspontjaikat és 
érveiket minél több emberrel megismertetni. A végrehajtási dekrétum 
kiadása után a tiltakozások már áttevődtek az egyes érintett egyházközsé-
gek színtereire. Az egyházmegye első püspökének felszenteléséig apostoli 
adminisztrátorként tevékenykedő Papp Antal munkácsi püspök az érintett 
egyházközségek magatartását – kissé tán eltúlozva – lázadásnak titulálta, 
melyek nem kívánnak tudomást venni megváltozott jurisdictiós helyzetük-
ről. Tegyük hozzá ez utóbbira Cârja máshol is utal, bemutatva röviden 
Radu nagyváradi püspök és néhány volt parókiája közti érintkezéseket. 

Habár 1912 novemberében a Szentszék az egyházmegye felállításának 
végrehajtási dekrétumát kiadta, de az semmilyen kikötést sem tartalmazott 
a püspök személyére nézve, és annak tényleges megnevezéséig ismét csak 
eltelt fél év. Így az 1913 májusáig tartó időszak újabb bizonytalanságait a 
románok és támogatóik több irányba igyekeztek kihasználni. 

Ferenc Ferdinánd trónörökös arra tett kísérletet, hogy a románokat 
ért sérelmeket egy számukra is elfogadható püspök kinevezésével igyekez-
zen enyhíteni, így a kormány által patronált Miklósy István helyett 
Hadzsega Gyulát ajánlotta Róma figyelmébe. Hadzsega mellett szólt román 
nyelvismerete, valamint az, hogy a román egyházi vezetőkkel is jó viszonyt 
ápolt, továbbá Miklósyval szemben rendelkezett felsőfokú végzettséggel is. 
Igaz, a Vatikán némi óvatossággal fogadta Miklósy jelölését, ám Hadzsega 
személyétől mereven elzárkózott. Egyrészt természete miatt nem tartották 
alkalmasnak, másrészt Andor György miniszteri tanácsos információi sze-
rint, a püspökség felállítását is ellenezte.46 

A román egyházközségi tiltakozások ismertetésekor a szerző viszony-
lag hosszabban kitér az 1913 tavaszán, a szatmári egyházközségekben ta-
pasztalt elégedetlenségekre és különösen a kismajtényi incidensre. Ez alka-
lommal a Hajdúdorogi Egyházmegye vikáriusa, Jaczkovics Mihály 

                                                           

44  Csernoch János hercegprímás levele Demetriu Radu nagyváradi püspökhöz. Eszter-
gom. 1918. január 24. – EPL. Csernoch Cat D/b. 492/1918. 

45  A román főpapok Csernoch János hercegprímáshoz intézett memoranduma az auto-
nómiáról. Nagyvárad,1918. február 5. – EPL. Csernoch Cat D/b. 1053/1918. 

46  CÂRJA, 2012. 230–232. p. 
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végiglátogatta az érintett településeket, ám nem egy helyen, jórészt a viká-
rius meglehetősen tapintatlan eljárásának köszönhetően, a hívek ellenke-
zése tettlegességig fajult, és végül a csendőrség bevonásával sikerült meg-
fékezni az indulatokat. Az esetet végül büntetőbírósági per követte, 
melyben az egyes vádlottak büntetési tételei pénzbüntetéstől másfél év 
szabadságvesztésig terjedt.47 Mircea Păcurariu nyomán a szerző a lezajlott 
pert a majd két évtizeddel korábbi memorandum-perrel hozza párhuzam-
ba, melyről, ha némileg túlzásnak tűnik is, elmondható, hogy az azt követő 
két évtizednek ez utóbbi per volt a legjelentősebb bírósági processzusa. Az 
eset ismertetése azért is érdekes, mert a magyarországi szerzők ennek nem 
tulajdonítottak nagyobb jelentőséget, csupán az egyházmegye megszerve-
zése körüli közjátéknak tekintették azt.48 

A meglehetősen szerteágazó etnikai konfliktusok miatt a Hajdúdorogi 
Egyházmegye területi revíziójának kérdése már az egyházmegye felállítá-
sának pillanatában felmerült. Rafael Scapinelli bécsi nuncius 1913 márciu-
sában jelezte Merry del Val bíboros-államtitkárnak, hogy a problémák 
gyors rendezésére részben a Szentszék presztízsének megőrzése, részben 
pedig az emiatt kialakuló nagypolitikai kérdések tisztázása, Románia Hár-
masszövetségben tartása miatt lenne szükség. Ezzel kapcsolatban Salacz 
nyomán csupán az ismert a magyarországi történetírásban, hogy Merry del 
Val fejében az is megfordult, „hogy Románia, Szerbia és Oroszország dip-
lomáciai fellépésének hatásaként […] visszavonatja az egyházmegye meg-
szervezésének engedélyét”.49 Cârja a román diplomácia tevékenységét érin-
tette művében, ám úgy tűnik, hogy orosz és szerb vonatkozásban nem talált 
újabb adatokat. 

Az egyházmegye revíziója körüli magyar-román tárgyalások már va-
lamelyest összefolytak a Tisza István nevével fémjelzett paktumtárgyalá-
sokkal. A világi román vezetők ezzel kapcsolatban ki is dolgozták javaslatu-
kat, és ismertették is del Vallal, miszerint valamennyi tiltakozó parókia 
esetén népszavazással kellene rendezni hovatartozásuk kérdését. A román 
javaslat ötletét sajátos módon épp a nagykárolyi parókia 1907-es munkácsi 
egyházmegyéhez való (vissza)csatolása adta, melyet a románok jelen kö-
rülmények között az érintett családfők szabad választásának lehetősége-
ként értelmeztek, s eme precedens alapján hasonló jogokat követeltek a 
tiltakozóknak is.50 A valós tárgyalások végül csak 1914 februárjában indul-
tak meg, részben mert del Val kérte az érintetteket, hogy arra csak Miklósy 
István felszentelését (1913. október) követően kerüljön sor. Mint Cârja 

                                                           

47  CÂRJA, 2012. 225–229. p. 
48  SALACZ, 1974. 158. p.; PIRIGYI, 1990. 113. p. Salacz az esettel kapcsolatban ismerteti 

Csernoch János hercegprímás főrendiházi beszédét, melyben kifejtette, hogy 
Jaczkovics tapintatlansága miatt az inzultációkért csak magát okolhatja. Hozzáteszi, 
hogy Miklósy István közbenjárt ugyan a per törlése érdekében, ám végül azt nem si-
került megakadályozni, de fellépésének köszönhetően nem az összes vádlottat ítélték 
el, a perbefogott egyházi vezetők ellen pedig nem is indított az érseki szék egyházjogi 
eljárást Pirigyi csak annyit emel ki, hogy az „ügyészség pert indított a tettesek ellen, 
de Miklósy püspök közbelépésére a bírósági tárgyalás során felmentették őket”. 
PIRIGYI, 1990. Uo. 

49  SALACZ, 1974. 158. p. 
50  CÂRJA, 2012. 236–237. p. 
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említi, így ez ügyben 1914. februárig nem sok minden történt, habár je-
gyezzük meg, a miniszterelnökség a maga részéről igen széles statisztikai 
adatgyűjtésbe kezdett, részint saját kebelében,51 részint a Központi Statisz-
tikai Hivatal,52 részint pedig Melles Emil budapesti parókus révén.53 E 
munkálatokkal végül 1913 decemberében végeztek. Ez alapján a KSH ja-
vaslatait Tisza túlságosan szűkkeblűeknek, míg a román főpapok javaslata-
it túlzóknak ítélte 1914 januárjában,54 és a viszonosság elvén 19 románok-
nak visszajuttatandó nagyváradi és szamosújvári, valamint 11 Hajdúdorog-
hoz csatolandó egyházközséget említ.55 Tisza ezen elképzelései csak elő-
munkálatoknak tekinthetőek, legalábbis ahhoz képest, hogy Cârja az 1914. 
februári tárgyalások rekonstruálásakor már a balázsfalvi érseki provincia 
valamennyi egyházmegyéjét érintő elképzeléseket mutat be, s jelzi, hogy az 
állam részéről tárgyaló félként szereplő Vallás- és Közoktatásügyi Miniszté-
rium – a fenti iratokban ismertetett elgondolással nem egészen összhang-
ban – összesen 10 plébánia visszaengedésébe egyezett bele. Az ezt követő 
márciusi megbeszélésen, ahol csak Tisza, Jankovich Béla és Miklósy voltak 
jelen, csak a hívek száma került szóba, mely szerint 10000 románt és 
13000 magyart érintene a revízió, ami közelebb áll Tisza januári elképzelé-
séhez.56 

Mivel a Hajdúdorogi Egyházmegye területére vonatkozó tárgyalások 
nem értek el sikert, s az ügy valamelyest nyugvópontra is jutott a világhá-
ború miatt, a szerző egy kisebb ugrással már a Nagykárolyi Nemzeti 
Vikáriátus megalakulását veszi röviden górcső alá. Cârja az események 
ismertetését az 1918. november 13-ai szatmárnémeti gyűlés határozatainak 
ismertetésével kezdi, mely deklarálta az 1912-ben elcsatolt egyházközségek 
rekorporációját, majd az érintettek öt nappal később döntöttek egy 
Balázsfalva alá tartozó külhelynökségbe való tömörülésről, melynek veze-
tésével Romulus Marchişt bízták meg. A szerző itt részletesen ismerteti 
Marchiş azon kísérleteit, hogy Miklósy Istvánt rávegye az érintett paróki-
ákról való lemondásra, minek ellenében minden segítséget megad a Haj-
dúdorogi Egyházmegye további területi épségének megóvásához. Ezzel 

                                                           

51  Balogh Ferenc miniszteri titkárának tanulmánya a hajdúdorogi püspökség revíziója 
tárgyában. H. n., é. n. [Budapest, 1913. december 13. után] – MOL. K 26. 1915-XXV-
2855 (1913-XXV-143-3468); MOL. K 26. 1915-XXV-2855 (1913-XXV-143-2616). 

52  A Központi Statisztikai Hivatal bizalmas kézirata a hajdúdorogi püspökségbe be nem 
kebelezett magyar ajkú görögkatolikusok kimutatásáról az 1910-es népszámlálás 
alapján. Budapest, 1913. május 29. előtt – MOL. K 26. 1915-XXV-2855 (1913-XXV-
143-3468); Statisztikai kimutatás a nagyváradi, szamosújvári és gyulafehérvári egy-
házmegyékből átcsatolt és vitatott nemzetiségű plébániák tárgyában. Budapest, 1913. 
december – MOL. K 26. 1915-XXV-2855 (1913-XXV-143-3468). 

53  Melles Emil kimutatása és magyarázó jegyzetei a hajdúdorogi püspökség északkeleti 
részén fekvő plébániák tárgyában. Budapest, 1913. december. – MOL. K 26. 1915-
XXV-2855 (1913-XXV-143-3468). 

54  Tisza István miniszterelnök átirata Jankovich Béla vallás- és közoktatásügyi minisz-
terhez. Budapest, 1914. január 6. – MOL. K 26. 1915-XXV-2855 (1914-XXV-144). 

55  A hajdúdorogi püspökség területi revíziójában érintett egyházközségek nemzetiségi 
kimutatásának fogalmazványa. Budapest, 1913. december 22. – MOL. K 26. 1915-
XXV-2855 (8481/1913 ad 1914-XXV-144). 

56  CÂRJA, 2012. 237–239. p. 
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együtt pedig ismerteti a római Szentszék álláspontját is. Tegyük hozzá, 
hogy Róma az eseményekről csak közvetetten, Miklósy Bécsbe küldött 
jelentései révén értesült. A nagykárolyi vikáriátus megalakulását Teodoro 
Valfré di Bonzo bécsi nuncius Pietro Gaspari bíboros-államtitkárhoz kül-
dött jelentésében kánonellenesnek nevezte, hiszen az semmilyen egyházi 
jóváhagyással nem rendelkezett. Cârja ismerteti a magyar kormányzat 
hozzáállását is. Persián Ádám, a Károlyi kormányzat katolikus ügyekkel 
megbízott minisztériumi alkalmazottja 1918. december 1-jére kívánta érte-
kezletre hívni valamennyi érintettet Debrecenbe, ám azon rajta kívül csak 
Breyer István VKM osztálytanácsos, Miklósy István, valamint Csiszárik 
János jelentek meg, míg az érintett román vezetők, köztük Marchiş, ugyan-
ekkor Gyulafehérváron tartózkodtak. A Debrecenben megjelentek végül 
arra az álláspontra jutottak, hogy a román vikáriátushoz csatlakozott paró-
kiákat egyelőre meg kell hagyni Hajdúdorog jurisdictiója alatt, melyről 
Valfré di Bonzo nunciust is értesítették. Persián ezt követően 1919. január 
31-ére újabb megbeszélést kívánt összehívni, melyre Marchişt ismét meg-
hívta, ám a vikárius végül a Consiliul Dirigent utasítására nem jelent meg, 
tekintettel arra, hogy a terület 1918. december 1-je óta Romániához tarto-
zik. Cârja jelzi, hogy a területi bizonytalanságok miatt végül a Szentszék is 
arra az álláspontra jut, hogy a Hajdúdorogi Egyházmegye területének kér-
dését revideálni kell, ám erre csak 1924-ben kerül végérvényesen sor.57 

A szerző ezzel le is zárja a Hajdúdorogi Egyházmegye kérdésének igen 
szerteágazó vizsgálatát, ám a nagykárolyi vikáriátus epilógusszerű leírása 
ebben a formában nem tekinthető teljesnek. Az 1918-1919-es esztendők 
eseményeinek ismertetésénél véleményünk szerint mindenképpen célszerű 
lett volna utalni arra, még ha az események ismertetésére nem is lett volna 
lehetőség, hogy ezen időszak az újabb kori magyar történelem egyik legzűr-
zavarosabb és legellentmondásosabb korszaka. Ekkor bomlik fel az Oszt-
rák-Magyar Monarchia és vele együtt a történeti Magyarország, feloszlik a 
magyar hadsereg, a királyságot felváltja egy rövid életű köztársaság, majd 
egy még rövidebb életű tanácsköztársaság, egyszóval Magyarországon egy 
teljes politikai és hatalmi vákuum keletkezik, melynek egy kis lenyomata az 
1912-ben létrejött Hajdúdorogi Egyházmegye felbomlása is. 

A Hajdúdorogi Egyházmegye és vele együtt a történeti Magyarország 
felbomlása nem 1918. december 1-jével fejeződik be. A tanácsköztársaság 
1919. március 21-ei kikiáltása és az azt követő román katonai megszállás 
alatt is tovább folytak az események. A megszállt területeken lévő egyház-
községek igazgatására vonatkozó dekrétumot Valfré di Bonzo 1919. május 
10-én adta ki, és egyben Demetriu Radut bízta meg a korábbi szamosújvári 
és nagyváradi egyházközségek igazgatásával, június 29-én pedig egy újabb 
dekrétum kiadására került sor, mely a székelyföldi vikáriátus plébániáinak 
kérdését rendezte hasonló módon. Ezek a dekrétumok nem jelentettek 
automatikus rekorporálást, csupán az adott katonai körülményekre reflek-
tálva kívánták a parókiák nyugodt működését biztosítani.58 A Szentszék ezt 
az ideiglenes helyzetet a végleges békekötésig kívánta csak fenntartani, ám 

                                                           

57  CÂRJA, 2012. 243–256. p. 
58  PAPP GYÖRGY: A Hajdúdorogi Egyházmegye területváltozásai. Miskolc, 1942. (továb-
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ennek ellenére maga Radu az említett dekrétumokat saját egyházmegyéjé-
nek papságával már végleges rendelkezésekként közölte.59 

Az érintett plébániák visszaadását ellenző, ekkor a román hadsereg ál-
tal Debrecenbe internált Miklósy István végül ilyen körülmények között 
adta ki dekrétumát 1919 májusában, miszerint „az illető községek hívői 
saját belátásuk szerint nyilatkoztassák vallási érzelmüket és megengedem, 
hogy azon egyházmegyékhez csatlakozzanak, ahová belátásuk és érzelmük 
őket vonzza”.60 

Műve utolsó fejezetében Cârja arra tesz kísérletet, hogy a 
görögkatolikus egyház helyét kijelölje az 1900 és 1918 közötti időszak ál-
lam-egyház kapcsolatának rendszerében, s ezzel összefüggésben más, a 
katolikus egyházat érintő kérdésekre is utal. A szerző először a korszak 
egyik legfontosabb kérdését, a katolikus autonómia ügyét és az azzal össze-
függő román álláspontokat ismerteti, melyet röviden már érintettünk. 
Jelzi, hogy az autonómia célja alapvetően az állam és egyház kapcsolatának 
újra definiálása lett volna, ám a görögkatolikusok esetében ez sajátosan 
alakult, elsősorban a kérdés nemzeti–nemzetiségi vonatkozásai miatt. A 
románok ugyanis saját, a magyarok által vitatott egyházi autonómiájukat 
nemzeti létük zálogának tekintették, s ezzel valamelyest pótolni is próbál-
ták az 1867 és 1906 között követelt, ám az állam által elutasított erdélyi 
tartományi autonómiát. Ennek fényében pedig az állam és egyház viszo-
nyának újrarendezésétől az egyházi autonómiával szerzett jogaik csorbítá-
sát várták. 

1867 után azonban nemcsak a katolikus autonómia, hanem más egy-
házpolitikai ügyekben is komoly tervei voltak a magyar államnak, melyek-
nek keretében új identitásokat is igyekszik létrehozni egyházon belül, s 
ennek volt egyik eleme a magyar görögkatolikusok ügye. A magyar kor-
mányzat a magyar nyelvű görögkatolikusok meglehetősen bonyolult nyel-
vi-felekezeti viszonyait megfelelően kihasználva igyekezett azokat különbö-
ző szinteken is támogatni, melynek végcélja minden esetben a magyar 
nemzet megerősítése volt, mely folyamatra a miniszterelnökségen mint a 
magyar nemzeti állam kiépítésére utaltak. Tegyük persze hozzá, hogy ez 
nemcsak a görögkatolikusok esetén volt így, sokszor hasonló kísérleteket 
találunk rutén vagy délszláv vonatkozásban is, melyekre esetenként a szer-
ző is utal. 

Végezetül fontosnak tartjuk, hogy Cecilia Cârja művét valami módon 
felhelyezzük a magyar historiográfia térképére is. Mint a bevezetőben emlí-
tettük, Romániához hasonlóan Magyarországon is csak a rendszerváltást 
követően indult el komolyabban a Kárpát-medencei görögkatolikusság 
történetének tudományos igényű feldolgozása, elsősorban a Szent Atanáz 
Görögkatolikus Hittudományi Főiskola intézményi keretein belül, ám iga-
zán nagy lendületet csak 2009-től kapott. Ennek köszönhetően, habár a 
magyar ajkú görögkatolikusok mozgalmait és a Hajdúdorogi Egyházmegye 
alapítását, valamint két első püspökének egyházkormányzatát bemutató 
források széleskörű feltárása megindult, s közreadása már részben realizá-
lódott is, ám a hazai tudományosság a kérdés legneuralgikusabb pontjait, 

                                                           

59  „A görög-katholikus kérdés. (Az oláhokkal szemben.)” Memorandum. H. n., É. n. 
[Budapest, 1920. február 13. előtt.] – EPL. Csernoch Cat. D/c. 419/1920. 

60  PAPP, 1942. 8. p. 
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az egyházmegye alapítását és korai éveit bemutató terjedelmesebb művel 
még mindig adós. E szempontból Cârja kötete a kérdéssel foglalkozó ma-
gyar kutatók számára jelen pillanatban nem tűnik megkerülhetőnek. 
 


