
Tövises az út az egységhez 

Fejezetek a kárpátaljai görög katolikus 
egyház történetéből 

Szabó György 
atya gondozásában 





TÖVISES  ÚT AZ  EGYSÉGHEZ  

Fejezetek  a kárpátaljai  görög katolikus 
egyház  történetéből  

Szabó  György  atya  gondozásában  





TÖVISES  ÚT AZ  EGYSÉGHEZ  

Fejezetek  a kárpátaljai 
görög katolikus egyház történetéből 

S Z A B Ó  G Y Ö R G Y  atya  
gondozásában 

I N T E R M I X  K I A D Ó  
Ungvár  —  Budapest  

1999 



Kárpátaljai Magyar Könyvek 

95 

A  kiadvány  megjelenését  
a Magyar  Köztársaság  Nemzeti  és Kulturális  Örökség  

Minisztériuma  támogatta  

Borító:  Dupka  Zsolt  

©  Szabó  György  (összeállításában)  és Riskó  Mariann,  
Bekecs József  (fordításában),  1999  

Szerzői  közösség:  
Bendász  Dániel  atya,  Kossey  György,  Puskás  László  atya,  

Fülöp  Lajos,  a tört. tud.  kandidátusa  

а  "Терниста д о р о г а д о  едност1"  (1995)  с.  
Készült: 

kiadvány  alapján  

Megjelent  az  Intermix Kiadó  gondozásában  
Felelős kiadó:  Dupka  György  

Felelős szerkesztő:  R .  Bulecza  Rozália  

I S B N  9638129611  
I S S N  1022-0283  



Előszó 

Eletünk  fájó és aktuális  problémája  mindmáig  a  görög katolikus  és  az 
ortodox  pravoszláv  hívek  között  tapasztalható  feszült  viszony.  A  múlt  
örökségeként  maradt  ránk  ez a szembenállás.  Ezért  Üdvözítőnk  intelmei  
szerint  keresnünk  kell  az utat  a  megbékéléshez,  a  kölcsönös  megértéshez  
a két egyház papsága  és hívei  között.  

A  II. Vatikáni Zsinat  rámutatott,  hogy elérhető a megbékélés  és a köl-
csönös megértés "mindeneke lő t t imával,  példás  életvitellel,  alázatos  hűség-
gel  ragaszkodva  az  ősi  keleti  hagyományokhoz,  egymás  kölcsönös  és  jobb  
megismerésével,  együttműködéssel,  egymás  dolgainak  és  érzésvilágának  
testvéri  tiszteletben  tartásával."  ( A  keleti  egyházakról  szóló  dekrétum)  

A z  Apostoli  Szentszékkel  1646-ban  történt  újraegyesülésünk  jubile-
uma,  az Ungvári  Unió 350.  évfordulója jó  alkalom  arra,  hogy  elgondol-
koztasson,  vajon  megtettünk-e  mindent  ez  irányban,  és  mindenekelőtt  
rendelkezünk-e  kellő  történelemismerettel,  ismerjük-e  megosztottságunk  
igazi  okait.  

Sokak  kérésének,  a sürgető elvárásoknak  eleget  téve a széleskörű  nyil-
vánosság  elé  tárjuk  az Ungvári  Unió  megkötésének  történelmi  jelentősé-
gű  okiratait,  ismertetjük  a  katolikus  és  az  ortodox  pravoszláv  egyház  kö-
zött  folyó  párbeszéd  jelenlegi  állását,  az  olvasók  érdeklődő  figyelmébe  
ajánlva  ezt  a rövid  tanulmányt,  amely  az Unió 350.  évfordulója  alkalmá-
ból jelent meg "Tövises  úton az egységhez"  címmel.  

A z  Ur  kegyelme világítsa  meg elménket  és szívünket,  hogy  megismer-
ve az  igazságot  és hűen  követve Üdvözítőnk  ama  szent végakaratát,  hogy  
"egyek legyenek",  elérjük  a megbékélést  és az  egységet.  

Szemedi  Iván,  
a  Munkácsi  Görög  Katolikus  

Egyházmegye  püspöke  

Ungvár,  1995. július  18.  

Szent  Cirill  és Metód  apostolok  ünnepén  





I. AZ  EGYHÁZ SZERVEZETE AZ 
ALAPÍTÓ SZÁNDÉKA  SZERINT  

1.1. Az egyetemes krisztusi  egyház  

Megváltónk  minden  keresztény  számára  megrendítő  szavakat  mon-
dott az utolsó vacsorán:  "Szent Atyám,  tartsd  meg  őket nevedben,  ame-
lyet  nekem  adtál,  hogy egyek  legyenek,  mint  mi".  (Jn. 1 7,1  1 ) .  így  hang-
zik  a  krisztusi  végrendelet.  Ezen  legszentebb  végrendelkezés  jegyében  
építették  a  Krisztusi  Egyház  fiai  évszázadokon  keresztül  ezt  az  isteni  
"egyet",  annak ellenére,  hogy  a sátán számtalanszor  elhintette  közöttük  a  
békétlenség  magvát,  s megkísérelte elválasztani,  eltávolítani  őket egymás-
tól.  Évszázadokon  át  visszhangzott  a  krisztusi  ima  Nyugat  és  Kelet  ke-
resztényeinek  elméjében  és  szívében,  és  ezáltal  közelebb  hozta  egymás-
hoz a legtávolabb  élő híveket is. Mindaddig,  amíg  a világ  mindent  elsöp-
rő  ereje  és  gonoszsága  nem  harsogta  túl  az  emberi  lelkekben  Krisztus  
szelíd  hangú  fohászát,  és  nem választotta  szét  az  egyház  fiait,  még  egy-
azon népen belül  is, két ellenséges táborba sodorva  őket.  

Ma  azt látjuk  és tapasztaljuk,  hogy  Krisztus  egykor egységes  Egyhá-
za  a  pravoszláv  Keletre  és  a  katolikus  Nyugatra  van  felosztva,  két,  egy-
mástól  teljesen elkülönült  részre szakadt.  Mindkettő  éh a maga  különálló  
és  zárt  életét,  és  teszi  ezt  mindkettő  annak  biztos  tudatában,  hogy  ez  a  
megosztottság,  az ellenségeskedés  és kölcsönös rivalizálás  nem lehet  ked-
ves  Isten  előtt,  mert ez nem a krisztusi végrendelet  teljesítése,  hanem  sok-
kal  inkább annak  megcsúfolása.  Ezért  mindkét  fél az  istentiszteleteken  a  
két egyház egyesüléséért  imádkozik,  "hogy egyek legyenek".  A  katolikus  
egyház ugyanakkor nem elégszik meg csupán az imával,  hanem a  krisztu-
si  végrendelkezés  értelmében,  és  az  isteni  szeretet  nevében  immár  900  
éven át testvéri jobbját nyújtja  a pravoszláv Keletnek,  hogy újraéledjen  az  
egykori valóban  Egyetemes Egyház,  s végre begyógyuljon  a krisztusi  tes-
ten a szakadás okozta mély seb.  



1.2. Az egyház neve:  
"katolikus" és  "pravoszláv"  

Az  ősi  Egyetemes  Egyház  pravoszláv  (igazhitű)  és  katolikus  volt:  
igazhitű  a  szó eredeti  értelmében,  ugyanis  követte az igaz krisztusi  hitet,  
amelynek  alapja  a Szentírás,  a  szent hagyományok  és az  első  egyetemes  
zsinatok  tanítása  volt;  és  katolikus,  azaz  egyetemes  volt  minden  nép,  faj  
és  ország  számára.  A  Kelet  katolikusnak,  a  Nyugat  pedig  igazhitűnek  
nevezte magát egészen  az egyházszakadásig.  A  II-III. századból  szárma-
zó Apostoli  Hitvallás  különböző  formulái  —  a 325-ös  niceai  és  a  381-
es  nicea-konstantinápolyi  —  egyaránt  katolikusnak  nevezik  az  Egyhá-
zat.  A  "pravoszláv  hit"  kifejezéssel  először  a  kalcedoni  zsinaton  találko-
zunk 451 -ben azoknak  megnevezéseként,  akik  igaz  módon hisznek,  igaz  
módon  dicsőítik  az  Istent.  Ezen  megnevezés 843  után vált  közhasznála-
túvá,  amikor Keleten  bevezették  a "pravoszlávia  ünnepét",  avagy az  orto-
doxia  ünnepét,  amelyen  az  úgynevezett  képrombolók  fölött  győzedel-
meskedő egyházat  ünnepelték.  

A  keleti  egyházak  által  kisajátított  "pravoszláv" jelző,  a  nyugati  egy-
ház által  pedig  a "katolikus" jelző használata  sokkal  későbbi  eredetű.  Ma  
a  pravoszlávok  megnevezés  alatt  azokat  értjük,  akik  nem  tartoznak  Ró-
ma  egyházfősége  alá,  katolikusoknak  pedig  azokat  nevezzük,  akik  a  ró-
mai  Apostoli  Szentszék  kormányzósága  alá  tartoznak.  Ezeket  a  megne-
vezéseket,  amelyeket korábban  arra használtak,  hogy  megkülönböztessék  
az  igazhitű  Krisztusi  Egyház  híveit  Kelet  eretnekeitől,  a  konstantinápo-
lyi  Photius  pátriárka  az úgymond  igazhitű  görögök  megkülönböztetésére  
használta  a nyugati  latin  szertartású  hívektől,  akiket szertartásbeii  külön-
bözőségük miatt tartott eretnekeknek.  Mivel  Photius volt az első,  aki  Ke-
leten  nyilvánosan  fejezte  ki  engedetlenségét  Róma  püspökével  szemben,  
tagadva  annak  legfőbb  hatalmát  az  egész  egyetemes  egyház  fölött,  ké-
sőbb  Keleten  a  "pravoszláv" jelzővel  illették  mindazokat,  akik  kiszakad-
tak Róma  püspökeinek  egységéből.  



A z  "uniós"  avagy  a  "görög katolikus" elnevezés  1774  óta, vagyis  Má-
ria Terézia uralkodásának  ideje óta  használatos.  

A  XI.  századig  mind  Nyugat,  mind  Kelet  egyazon  hitet  vallották,  
bár szertartásaik  különböztek.  A  hitbeli  különbözőségek,  amelyek  ma  el-
választják  a keleti  pravoszlávokat  a nyugati  katolikusoktól,  közvetlenül  az  
egyházszakadás  után  következtek.  Keleten,  de  főleg  Konstantinápoly-
ban,  egyre  gyakrabban  jelennek  meg  újabb  és  újabb  eretnekségek,  tév-
tanok,  amelyek veszélyeztetik  az igaz hit tisztaságát. Az  evangéliumi  ta-
nításnak ellentmondó  tévtanok szerzőit azonban  Róma püspökei vagy  ki-
közösítették  az  egyházból,  vagy  az  egyházi  zsinatokon  ítélték  el  közösen  
az  eretnek  tanokat.  Innentől  kezdve Krisztus Egyháza  két ágra  szakadva  
fejlődött tovább. 



1.3.  Ki kitől szakadt  el?  

A  nyugati  római  egyháznál  megszilárdult  Róma  püspökének,  mint  
Krisztus  Egyháza  fejének  hatalma.  Ugyanakkor  Konstantinápolyban  
azt bizonygatták,  hogy az elsőbbség  nem a római egyházat,  hanem az  öt,  
apostoli  alapítású  egyházat  illeti:  a jeruzsálemit,  az antiochiait,  a  rómait,  
az  alexandriait  és  természetesen  a  konstantinápolyit.  Ezen  egyházak  
püspökei  a  pátriárkái  méltóságot  viselik,  és  ezen  öt  oszlopon  nyugszik  
Krisztus Egyháza.  A  püspökök közül Róma  püspökét  illeti  a  tiszteletbe-
li  elsőbbség.  A  hit  egységét  az  egyetemes  zsinatok  és  a  hagyományok  
tiszteletben tartása  biztosítja.  

Mindkét  egyház  egységesnek  és  igaz  egyháznak  tartja  magát.  Ezért  
az  igazhívő  keresztényben  lelke  legmélyén  felvetődik  a  kérdés:  a  két  egy-
ház közül  végül  is melyik az igazi,  a krisztusi?  Mindkét  fél —  a  pravosz-
láv  és  a  katolikus —  azt  állítja,  hogy  a  másik  egyház volt  az,  amelyik  el-
különült.  A  katolikus  egyház  teológusai,  történészei  azt  állítják,  hogy  a  
keleti  egyház szakadt  el  az  egyetemes  egyháztól  a XI.  században,  meg-
szakítva  a  kapcsolatot  Róma  püspökével,  tagadva  pnmátusi  hatalmát  az  
egész egyetemes egyház fölött és ezzel  elvetve az Isten által  kinyilatkozta-
tott igazságot,  amelyet alátámasztanak  a szent hagyományok  és az ősegy-
ház  egész  történelme.  A  pravoszláv  tudósok  azonban  azt  bizonyítják,  
hogy  a nyugati  egyház szakadt  el az egyetemes egyháztól  "latin  tévelygé-
sei"  miatt,  valamint  abból  az  okból  kifolyólag,  hogy  1054-ben  kiátkozta  
Kerulánosz Mihály  konstantinápolyi  pátriárkát.  

Hogy  megállapítható legyen,  ki kitől szakadt  el,  és az egyházak  közül  
a  nyugati,  avagy  a  keleti  egyház  szakadt-e  ki  az  egyetemes  egyházból,  
meg  kell  vizsgálni,  mit  mond  a  mai  hittudomány  az ősegyházról. Am  az  
első  évezred  századai  során  megfogalmazott  hitigazságokban  még  a  leg-
csekélyebb  eltérés sincs  a  két egyház  között. Csupán  a  későbbiekben,  az  
egyházszakadást  követő időkben található  némi  eltérés  a két egyház  által  
megfogalmazott  dogmákban.  A  leglényegesebb,  ami  elválasztja  a  két  



egyházat  egymástól,  a római  püspök  primátusa,  amit elismernek  a  katoli-
kusok  és  tagadnak  a  pravoszlávok.  E  fölött vitatkoznak  most  már  közel  
900  éve.  A  hitgyakorlás  egyéb eltérései  másodrendűek,  ugyanis  ezekben  
mindkét  fél  különösebb  nehézség  nélkül  megegyezésre  juthatna.  Hogy  
végül  mégis  megállapítható  legyen,  melyik egyház volt  az,  amelyik  elsza-
kadt  a  másiktól,  illetve  az  egyetemes  egyháztól,  meg  kell  vizsgálnunk,  
hogy  a  pravoszláv  Kelet  az  ősegyházban  ehsmerte-e  Róma  püspökeinek  
egyházfőségét.  Es mivel,  mint kiderül,  valóban  elismerte,  tehát az egyete-
mes egyház egységes volt ezen igazság  elismerésében.  A  római  püspökök  
Isten  által  megállapított  egyházfőségét  nemcsak  a Szentírás  tanítása  iga-
zolja,  hanem  a keleti  ősegyház tanítása  is,  sőt,  a  pravoszláv  Kelet  keresz-
ténysége  is  ezt vallotta  ezer  éven  át.  Éppen  ezért jogos  és  kötelező  ezen  
igazság  követése ma is.  



1.4.  Krisztus tanítása  az egyházfőségről 

M a  úgy  a  katolikusok,  mint  a  nem  csatlakozott  pravoszlávok  elisme-
rik Szt.  Péter apostol  elsőbbségét,  de ebben  a hitben  a katolikusokat  és a 
pravoszlávokat  sok  minden  elválasztja  egymástól.  A  katolikusok  a  leg-
főbb  apostolnak,  az  apostoli  közösség  fejének  ismerik  el  Szt.  Pétert,  és  
ennek megfelelően —  a Megváltó akaratából  —  Krisztus egyháza  látha-
tó  fejének,  aki  hatalmat  kapott  az  Egyetemes  Egyház  kormányzására.  
Ugyanakkor  a  nem  csatlakozott  pravoszlávok  csupán  az  "idősebb"  fel-
sőbbségét  látják  Szt.  Péterben,  de  egyenlőnek  ismerik  el  az  "egyenlők  
között".  Következésképpen  a  római  püspökben  is  csupán  az  "idősebb"  
elsőbbségét  ismerik  el,  de  csakis  mint  egyenlőt  az egyenlő  püspökök  kö-
zött,  tagadva  annak  kormányzó  hatalmát  az  egyetemes  egyház  minden  
püspöke  fölött.  

Abban  az  esetben,  ha  Szt.  Péternek  nem  volt  kiemelkedő  helye  és  
szerepe  az  apostolok  között,  ha  nem  kapott  nagyobb  feladatot  a  többi  
apostol  között  és hatalmat  fölöttük,  akkor  a  római  püspök  primátusáról  
szóló tanítás csupán  emberi kitaláció  és Róma  püspökei  hiúságának  gyü-
mölcse.  Ezért,  hogy  tisztán  lássunk  e  kérdésben,  fenntartások  nélkül  és  
elmélyülten  kell  olvasnunk az Evangéliumot, Jézus  szavait.  

A  Szentírásban Jézus  három  helyen  szólítja  meg  Simon  Pétert  külö-
nös  módon,  aláhúzva  elsőbbségét  és  hatalmát  a  többi  apostol,  valamint  
Isten országának  minden  híve fölött itt a földön. 

A z  első  találkozáskor  Simon  Péterrel Jézus  rátekintve  így  szólt  hoz-
za:  "Te  Simon  vagy,  János  fia,  Kéfa  lesz  a  neved,  ami  Pétert  (vagyis  
Sziklát)  jelent".  (Jn. 1,42.)  A  régmúltban  a  név az ember  személyiségét,  
jellemét  fejezte  ki.  E  név  tehát  azt jelentette,  hogy  Péter  lesz az  Egyház  
alapja,  és ez az alap erős és szilárd  lesz, akár a  szikla.  

Másfél  évvel később,  amikor Jézus Cezárea  csodás vidékén  vándorolt  
apostolaival,  a város közelében  egy 30  méteres meredek  sziklát  pillantott  
meg.  A  hosszú  úttól  elfáradva  az  apostolok  lepihentek, Jézus  viszont  az  



egész  éjszakát  imával  töltötte,  mint  mindig,  amikor  fontos  elhatározás  
előtt  állt.  Reggel,  amikor a városhoz értek, Jézus megkérdezte  apostolait:  
"Kinek tartják az emberek az Emberfiát?" (Mt.  16,13) A z  apostolok  az  
emberek  különféle vélekedéseit  sorolták.  Egyesek  a feltámadt  Keresztelő  
Jánosnak,  mások  a  próféták  egyikének  tartották.  Mindannyian  kiválasz-
tott nagy embernek tartották,  de nem hitték,  hogy ő lehet  a Messiás.  "Hát  
ti  kinek  tartotok  engem?"  —  kérdezte Jézus.  Másfél  évig várt  arra,  hogy  
felismerjék, de az apostolok hallgattak,  még nem láttak tisztán.  Pedig  már  
Dániel  prófétánál  (7,13)  az  Emberfia  név Messiást,  megváltót jelentett.  
Es  ekkor Simon  válaszolt  mindannyiuk  nevében:  "Te vagy  a Messiás,  az  
élő  Isten  fia".  Erre Jézus  így  válaszolt:  "Boldog  vagy  Simon, János  fia!  
Nem  a  test  és  a  vér  nyilatkoztatta  ki  ezt  neked,  hanem  az  én  mennyei  
Atyám.  S  én azt  mondom neked:  te Péter vagy,  és én erre  a sziklára  épí-
tem egyházamat  és a  pokol kapui  nem vesznek  erőt rajta.  Neked  adom  a  
mennyország  kulcsait. Amit  megkötsz  a  földön,  megkötött  lesz a  menny-
ben  is,  és  amit  föloldasz  a  földön,  a  mennyben  is  föloldott  lesz".  

(Mt.  16,17-19)  
Itt jelöli  ki Jézus  Simon  kiemelkedő  helyét  az  apostolok  között  és  ha-

talmát  a  hívek  fölött.  Itt kizárólag  Simon  Péterhez  szól.  Ez  az  első  szá-
mára  kinyilatkoztatott  ígéret  és  küldetés:  kőkemény,  szilárd  alap  lesz,  
amelyre  majd  Egyházát  építi Jézus.  Ezért  kell  birtokolnia  a  legfelső  kor-
mányzó  hatalmat  az  Egyházban  és  az  Egyház  tagjainak,  beleértve  az  
apostolokat  is,  engedelmeskedniük  kell  neki.  Péter  kapja  meg  a  menny-
ország kulcsait.  Ez a másik ígéret. A  kulcs mindig  a legfelső hatalmat jel-
képezi.  Péter hatalmat kap a megkötésre  és a feloldásra, azaz kötelezhet  és  
feloldhat,  törvényt  hozhat  és  meghatározhatja  annak  használatát  a  körül-
ményektől függően. Ez már a harmadik  Péternek adott ígéret.  Hasonló ha-
talmat kapott később a  többi tanítvány  is (Mt.  18,  18),  de az  apostoloknak  
nem  említi  az  Isten  országának  kulcsait,  ugyanis  egyedül  Péter  lesz  Isten  
házának és Krisztus Egyházának legfelső intézője. Tehát a kötő és oldó ha-
talmat  az  apostolok  nem  Pétertől  függetlenül  kapták,  hanem  vele  együtt,  
egységben. 



A z  Evangélium  másik  szakasza,  amelyik  igazolja  Péter  főségét,  az  
utolsó vacsora jelenete. A z  összes  apostol jelenlétében Jézus  így  szól  Pé-
ter apostolhoz:  "Simon,  Simon,  a sátán kikért titeket,  hogy  megrostáljon,  
mint  a búzát.  En azonban  imádkoztam  érted,  hogy  meg ne fogyatkozzék 
a  hited,  hogy  te  egykor  megtérve  megerősítsd  testvéreidet."  
(Lk.22,3 1-32)  E  szavakkal  biztosított  minket  a  Megváltó,  hogy  Péter  
lesz  az  a  tévedhetetlen  tanító,  aki  védelmezi  és tisztán  megőrzi  az  isteni  
tanítást  és  testvéreit  nem  becsületessége,  képességei  vagy  érdemei  gaz-
dagságával  erősíti  meg,  hanem  Krisztus  imájának  mindenható  megváltó  
erejével. 

Péter  főhatalmát  igazolja  az  az  evangéliumi  rész  is,  ahol Jézus  feltá-
madását  követően  szólítja  meg  Pétert  a  Tibénás  tónál.  A z  apostolok  
nem  ismerték  fel Jézust,  csak János,  a  kedvenc  tanítvány  ismeri  meg  és  
közli  Péterrel:  "Az Ur  az!" Péter pedig  ezt hallván  sietve magára  öltötte  
a  köntösét —  minthogy épp munkához volt nekivetkőzve —  és a tóba ve-
tette  magát.  A  közös  étkezést  követően Jézus  megkérdezte  Pétert:  "Si-
mon, János  fia,  jobban  szeretsz,  mint  ezek?"  Péter  így  válaszolt:  "Igen,  
uram,  te tudod,  hogy szeretlek". Jézus  így folytatta:  "Legeltesd  bárányai-
mat".  Majd  mégis  másodszor  megkérdezi:  "Simon, János  fia,  szeretsz  
engem?"  Péter  felelete:  "Igen,  Uram,  te tudod,  hogy  szeretlek."  S  ismét  
feleli Jézus:  "Legeltesd  bárányaimat."  Mégis  harmadszor  is elhangzik  a  
kérdés:  "Simon,  János  fia,  szeretsz  engem?"  Péter  elszomorodva  már  
csak ennyit válaszol:  "Uram,  te mindent  tudsz,  azt  is tudod,  hogy  szeret-
lek  téged".  Es Jézus  válasza  ugyanaz:  "Legeltesd  juhaimat."  E  szavak-
ban  fejeződik  ki  Péter  hatalma  a  legvilágosabban.  Korábban  Krisztus  
csak  ígérte  azt Péternek,  de  amikor elérkezett  az az idő,  amikor  el  kellett  
hagynia  a  földi  életet  és visszatérnie  a  Mennyei  Atyához,  átadta  Péter-
nek  a hatalmat,  hogy  nyája  ne maradjon  pásztor  nélkül,  Egyháza  pedig  
vezető  nélkül.  

Krisztus  világosan  és  nyilvánosan  különböztette  meg  Pétert  a  többi  
apostoltól,  és  nemcsak  szavakkal,  de  egész  magatartásával  is jelezte  Pé-



ter kiemelkedő  szerepét. Jézus  tanítványai  közül  választotta  ki  apostolait,  
akik  követték. A z  apostolok közül  is kiválasztott hármat:  Pétert, Jánost  és  
Jakabot,  akiket gyakrabban  vitt magával,  ám  a három bizalmas  tanítvány  
közül  is kiválasztott egyet,  Pétert,  mégpedig  nem  a nagyobb  megbecsülés  
alapján,  hanem  a nagyobb kötelesség,  kötelezettség  és hatalom  alapján.  

Válaszként  Péter,  érezve  Mestere  különleges  figyelmét,  mindig  az  
apostolok  nevében  szól,  kérdezi  Krisztust,  válaszol  neki  a  maga  és  társai  
nevében.  (Mt.  15,16;  Mt. 8,29;  Lk. 9,20; Jn.  6 ,68)  Különösen  Krisz-
tus  mennybemenetele  után,  amikor  a  maréknyi  egyházi  közösség  az  ő  
gondjaira  lett  bízva,  Péter  tudatosan  lép  fel  a  közösség  fejeként  és  az  
Egyház  legfőbb helytartójaként,  és az apostolok ez ellen  nem  tiltakoznak.  
Péter  vezeti  Máté,  az  új  apostol  választását.  A  Szentlélek  kiáradásának  
napján  О  lép  elő  elsőnek  nyilvános  prédikálással,  elsőként  szólítva  fel  a  
zsidókat  a bűnbánatra  és  a megkeresztelkedésre,  elsőként  gyógyít  csodás  
módon,  a  templomban  ő tanít  elsőként  hitigazságokat  hirdetve,  ő az,  aki  
az összes apostol  nevében  áll  a szinedriom elé,  őt választja  Isten  elsőként,  
hogy hirdesse  az evangélium  örömhírét  a  pogányok  között,  és az ő prédi-
kálása  során  száll  alá  első  ízben  a Szentlélek  a  pogányokra.  A  jeruzsále-
mi  tanácson  vezetőként  meghatározza  az igaz tanítást  arról,  hogy  a  krisz-
tusi  hitre  tért pogányok  nem kötelesek betartani  a zsidó törvényeket.  Erre  
a  zsinatra  azok gyűltek össze,  akik személyesen  ismerték  Krisztust.  

A  nép  szintén  Pétert  tartja  elsőnek,  hiszen  az  egész  Egyház  érte  fo-
hászkodik.  Maguk  az  apostolok  is  elismerték  Péter  felsőbbségét  közöt-
tük.  Péter  szinte minden  lépésekor az apostolok szószólójaként  lép fel,  és  
az apostolok  nem tiltakoznak  ez ellen. Az  evangélisták az apostolokat  so-
rolva  mindig  Pétert  említik  első  helyen.  így  az  evangéliumokban  és  az  
Apostolok Cselekedeteiben 26  ízben említik Pétert  ily  módon.  

Viszont  nem  Péter  volt  meghívva  elsőnek  az  apostolságra,  hanem  
Szent András.  A  becsületesség  és tisztaság  terén  sem  ő emelkedett  ki  az  
apostolok közül,  hanem Szent János,  de övé a legfelső hatalom,  a  tisztelet  
és az Isten által  felruházott jog és kötelesség kormányozni  a  többieket.  



1.5.  Péter  apostol tovább él  utódaiban 

H a  Isten rendelése  szerint az Egyháznak  léteznie  kell  az idők végeze-

téig,  akkor  addig  léteznie  kell  az alapjának,  az  Egyház  sziklájának,  Pé-

ternek  is.  Csakhogy  Péter  rég  halott,  és többé  nem  alapja  az  Isten  Egy-

házának.  így  tehát  vagy  Krisztus  tévedett,  vagy  Krisztus  Egyházának  

alapja  a  mai  napig  létezik,  és  létezni  fog  az  idők  végezetéig.  Jézus  vi-

szont nyilván  nem tévedett  és nem is csapott  be bennünket. Valahol  tehát  

lennie  kell  annak  az alapnak.  A  szent hagyomány  azt tanítja,  hogy  ez  az  

alap,  avagy  a  szikla  nem  más,  mint  Szent  Péter  apostol  utódja,  Róma  

püspöke.  A  szent  hagyományon  túl  az  egyetemes  zsinatok,  valamint  az  

egyetemes  egyház  egész  történelme  úgy  mutat  rá  az  ősi  Rómára  és  a  

Szent  Péter  székesegyház  püspökeire,  mint Jézus  nyájának  pásztoraira,  

akik gondozták  azt  a kereszténység  első századaitól  kezdve napjainkig  és  

gondozzák majd  egészen  az idők végezetéig.  

Ha  Krisztus  nem  tévedhetett,  ha  900  éven  át  nem  tévedett  a  Krisztusi  

Egyház,  akkor  nem  téved  ma  sem,  amikor  Szent  Péter  utódaiban,  Róma  

püspökeiben az élő Pétert látja  és az Egyház alapjának,  Isten országa  kulcsa-

inak  őreiként  az  isteni  igazság  tanítóiként  és  Isten  nyájának  egyedüli  és  leg-

főbb pásztoraiként  ismeri  el  őket. A z  Egyház csakis  ezzel  a változatlan  hitté-

tellel maradhat  hűséges alapítója  elgondolásához.  Erre  tanít az  Evangélium,  

ezt mondatja  az emberi  értelem  egyszerű  logikája  is,  ezt hitte az  ősegyház  és  

ezt elismerték az egyetemes zsinatok. Csupán  a XI.  századtól  kezdett más ta-

nítást terjeszteni  a pravoszláv Kelet úgy Szent  Péterről,  mint Róma  püspöke-

iről. 

Szent  Péter, valamint utódai  egyházfőségét több egyházatya  igazolja  mű-

veiben:  Istenes Ignác (70  körül), Szent  Iréneusz és Szent Ciprián,  az afrikai 

Karthágó  püspökei  (258-ban),  Origenész  (255),  Szent  Epifániusz  

Szalamisz  püspöke  (403),  valamint  Kelet  nagy  szentjei:  Szent  Eufrém  

(373),  Nazianzi  Szent  Gergely  (389),  Nursiai  Szent Gergely  (396), Jeru-

zsálemi Szent Cirill  (386), Aranyszájú  Szent János (407)  és mások. 



A  Szentírás  nem  említi,  ki  követte  volna  Szent  Pétert  az  Egyház  
rendjében. A z  egyházi  hagyomány azonban  bővebb tájékoztatót nyújt.  A  
Szentlélek  kiáradását  követően  az  apostolok  elindulva Jeruzsálemből  vá-
rosról  városra  hirdették  a  krisztusi  örömhírt.  Péter  apostolnak  eleinte  
nem  volt  állandó  tartózkodási  helye,  igyekezett  mindig  ott  tartózkodni,  
ahol  jelenléte  nélkülözhetetlen  volt. Az  Apostolok  Cselekedeteiből  tud-
juk,  hogy  Szent  Péter  alapítja  az  antiochiai  egyházközséget.  Itt  nevezik  
először  keresztényeknek  Krisztus  tanítványait.  Majd  Rómába  is  eljut,  
ahol  új keresztény  közösséget  és püspökséget  hoz létre.  Ennek az egyház-
nak lesz legfőbb pásztora  majd 25  éven át.  Itt,  Rómában  hal  meg 67.  jú-
nius 29-én,  Néró császár  uralkodása  idején.  Rómában  nyugszanak  földi  
maradványai,  és  sirça  fölé  épült  a  keresztény  világ  legméltóságteljesebb  
szentélye,  a Szent Péter  Bazilika.  

A z  első  századok  keresztény  írói  és az  egyházatyák  egyöntetűen  iga-
zolják  azt,  hogy  a  legfelső  hatalom  az  egyházban,  amelyet  "primátus"-
nak  nevezünk,  nemzedékről  nemzedékre  Róma  püspökeire  szállt.  Róma  
minden  újabb  kormányzó  püspök-ordinánusa  mindig  a  legfőbb  egyete-
mes püspök és pásztor volt,  aki  birtokában  volt a legnagyobb  hatalomnak  
az  egyházban.  A  jelenlegi  II. János  Pál  pápa  már  226-ik  utódja  Péter  
apostolnak  a Római  Szentszékben.  

Szent  Kelemen  (101)  pápa  a  korintusi  egyházközség  híveihez  írt  le-
velében  emlékeztet  arra,  hogy  Isten  akaratából  Róma  püspöke  Péter  
apostol jogutódja. Jevszevij (339)  egyháztörténész ezeket írta:  "Péter  éle-
te  végéig  Rómában  tartózkodott.  Itt  feszítették  keresztre  fejjel  lefelé.  A  
keresztrefeszítésnek  ezt  a módját  ő maga  kérte,  mivel méltatlannak  tartot-
ta,  hogy Jézus Krisztushoz hasonlóan  feszítsék meg". 

Szent Jeromosnál  (420)  is  hasonló  utalást  találunk:  "Péter  Rómába  
érkezett  és  a  szent  fővárosban  székelt 25  éven  át,  egészen  Néró  császár  
uralkodásának  14-ik  évéig,  aki  keresztre  feszíttette.  Ily  módon  nyerte  el  a  
mártírhalál  koronáját".  

Antiochiai  Szent  Ignác,  aki  szintén  mártírhalált  halt  109-ben,  írásai-



ban  a  szeretet-láncolat  hirdetőjének  nevezi  a  római  egyházat,  kijelenti,  
hogy  övé  a  legelső  és  legfelső  méltóság  az  összes  egyház  között,  Róma  
püspöke pedig az egyetemes egyház legfőbb pásztora.  

Szent  Iréneusz  ( 1 70  körül)  az  eretnekeket  támadó  művében  írja  
hogy  az  eretnekeket  emlékeztetni  kell  az  apostolok  tanítására,  eszükbe  
juttatni  azt  a szent  hitet,  melyet  a  két legismertebb  apostol,  Péter  és  Pál  
által  alapított  legfőbb,  legősibb  és  minden  ember  által  jól  ismert  római  
egyház  hirdet.  "Ezen  egyházzal  —  magas  vezetősége  miatt  —  minden  
egyháznak,  azaz  az  egész  világon  szétszóródott  híveknek  egyetértésben  
és  egységben  kell  élnie,  mert  ez  az  egyház  híven  őrzi  mindazt,  amit  az  
apostolok hagytak ránk" —  írja  Iréneusz.  

Photiusszal  (IX. sz.),  de különösen Keruláriosszal  (XI.sz.)  Keleten  
majdnem vége szakadt Szent  Péter legfelső apostollá  és a Krisztusi  Egy-
ház alapjává való elismerésének.  így aztán felmerül ismét:  ki tagadta  meg  
az  első egyházatyák  hitét  és ki  távolodott  el az egyetemes  Krisztusi  Egy-
háztól? 

Péter  apostol  és utódjai  fősége nyilvánvalóvá vált nemcsak az  egyház-
atyák írásaiban,  hanem a római  pápák gyakorlatában  is. Már  az első szá-
zadban, 96  tájékán,  Kelemen  pápa beavatkozik  a konnthusi  egyház  bot-
rányába,  megfedve  a  tagjait,  amiért  időnként  nem  engedelmeskednek  a  
"mi  római  előírásainknak":  "Ha  némelyek  nem  hallgatják  meg,  mit  ha-
gyott  ránk  Krisztus,  tudniuk  kell,  hogy  nagy  veszély  fenyegeti  lelküket",  
így  írt  a  pápa,  Péter  apostol  negyedik  utóda,  Róma  püspöke  a  Keleten  
lévő  távoli  Korintusnak,  mégpedig  abban  az  időben,  amikor  még  él Já-
nos  apostol  a Korintushoz közeli  Efezusban. Ez volt Róma  püspökének  
az  első  addig  ismert  fellépése vezetői,  tanító  és  bírói  minőségben,  akivel  
szemben az engedelmességet  mások szükségesnek  tartották.  

A  II.  században  Analdét,  Szótér  és Viktor  római  püspökökhöz  épp  
elsőbbségük  miatt  fordulnak  olyan  keleti  püspökök  és  papok,  mint  
Avériusz,  Gegeszin,  Pohkarp,  Iréneusz, Jusztiniusz,  Tation,  Rodon,  Ig-
nác, hogy az igaz hit tanításában kapjanak  megerősítést.  



A  Róma  püspökével  való  egység,  ahogy  azt  Szent  Cipnán,  Arany-
szájú  Szent János,  Ágoston  és Jeromos és  mások írják,  már  a  III.  század-
ban  az  egyetemes  egyházhoz való tartozás  bizonyos jele volt.  Ezért  utaz-
tak vagy  írtak Rómába  Szent  Dionizosz, Ciprián  és más püspökök,  vala-
mint  az  eretnekek,  mint  a  montamsták,  noviciánusok,  pelágeánusok  és  
mások,  keresve ezen egységet  Rómával.  

A  IV. században  két egyetemes zsinat már létével  is azt igazolja,  hogy  
Kelet  elismerte  a  római  püspök  egyházfőségét.  343-ban  a  híres  zsinat  
Szardikiában  (ma  Bulgária)  Péter  apostol  iránti  megkülönböztetett  tisz-
teletből  elismerte  a római  püspök bírói hatalmát az egész egyház fölött.  S  
tette mindezt  azzal  a szándékkal,  hogy  a keleti  zsinatokon  a püspökök  ál-
tal  hozott  esetleges  igazságtalan  döntések  alkalmával  a pápa  újravizsgál-
hassa  az  ügyet  és végleges  döntést  hozhasson.  A  Szardikiai  Zsinat  dön-
tését  a VII.  Niceai  Egyetemes Zsinat  (787)  is magáévá  tette és kötelező-
nek  hirdette  az  egész  egyház  számára.  Azzal  a  bizonyossággal,  hogy  a  
keleti  egyházak  elismerték  Róma  püspökének  primátusát,  szolgálnak  a  
későbbi  századok  is.  

A z  egyik  ilyen  ékesszóló  bizonyossággal  szolgáltak  a  szlávok  apostolai,  
Szent Cirill  és Metód  testvérek, Bizánc  fiai,  Photius munkatársai. Amikor a  
szent  testvérek Moráviában  és Pannóniában  terjesztették  a keleti  szertartású  
kereszténységet,  a  német  püspökök  ezért  megvádolták  őket  Róma  püspöke  
előtt.  Cirill  és  Metód  Rómába  érkezett,  hogy  tisztázza  tevékenységét.  I.  
Adorján  pápa  (772-795)  ünnepélyesen  fogadta  őket  és  a  latin  püspökök  
vádjai  ellenére jóváhagyta a szlávok között végzett missziós munkájukat,  vala-
mint  a  szláv  szertartást  és  a  szláv  nyelv  használatát  az  istentiszteleteken.  A  
Nyugati  Egyház  szentté  nyilvánította  Konstantint  (Cirillt)  mindjárt  halála  
után,  s  nem sokkal  később Metódot  is. A  Római  Egyházat  követték a  keleti  
egyházak  is,  szentnek  hirdetve  mindkét  testvért.  Csupán  egyedül  Bizánc  
nem  ismerte  el  —  és nem ismeri  el ma sem —  szentségüket,  úgymond  bün-
tetésből,  amiért  nem vetették  alá  magukat  III.  Mihály  és  Photius  állami  és  
egyházi  politikájának —  írja Tomasivszkij  történész.  



A  legérdekesebb  talán  mégis maga  Photius  tanúbizonysága,aki  elin-
dította  a Konstantinápoly  és Róma  közötti szakadást.  Mindaddig,  amíg  
Photius  nem  állt vitában  a  római  pápával  és  reménykedett  abban,  hogy  
az elismeri  ó't Konstantinápoly  törvényes pátriárkájának,  nemcsak  Péter  
apostol  egyházfőségét  ismerte  el,  de  utódaiét,  Róma  püspökeiét  is.  S  
bár  Photius  súlyos sebet  ütött az egyház egységén,  a végén  mégis  vissza-
fordult  a  veszélyes  tévútról  és  kibékült  a  pápával.  Halálát  követően  
Konstantinápoly  még  majd  másfél  évszázadon  át  élt  békében  és  egység-
ben Rómával,  és a konstantinápolyi  pátriárkák  elismerték  maguk  fölött a 
római  püspökök  főségét.  Erről  három  érdekes  tanúbizonyságunk  van.  
A z  egyik  Misztikus  Miklós  konstantinápolyi  pátriárka  levelei  és  maga-
tartása,  aki  kemény  harcot  vívott VI.  Leó  császárral  és  leveleiben  tájé-
koztatta  erről Anasztáz  pápát.  

Értékes  a  mezopotámiai  Illés  püspök  dogmatikus  megállapítása:  "Jé-
zus  egymaga  az  igazság  sziklája  lévén  miért  állított  másik  sziklát  műve  
élére?  Simont  is a szikla jelzővel  ékesítette,  mert Krisztusnak,  a  sziklaszi-
lárd  hitnek  az  égbe  kellett  emelkednie...  ezért  földi  helytartót  állított  és  
azt szegletkőnek  nevezte".  

Keleten  ugyanakkor  nemcsak  szavakkal,  de  tettekkel  is  bizonyítást  
nyert Róma  püspökének  primátusa. Abban  az időben,  amikor Keleten  a  
vallási  pártok harcban  álltak  és a császárok gyakran  pártolták az  eretnek-
ségeket,  a  pápák  sokszor  fordultak  levélben  a  császárokhoz,  mentegetve  
és  közbenjárva,  körleveleket  küldtek  a  pátriárkáknak,  püspököknek,  a  
papságnak  és a híveknek. A  szembenálló  felek között a pápának  gyakran  
volt  alkalma  gyakorolnia  döntőbírói  hatalmát.  A  pápák  helyezték  vissza  
méltóságukba  a  Keleten  félreállított  püspököket  vagy  maguk  menesztet-
ték  a  bármely  eretnekséget  követő  pátriárkákat.  Ugyanígy  adtak  külön-
böző  meghatalmazásokat  a  keleti  pátriárkáknak  és  püspököknek.  így  
például  Alexandriai  Cirill  volt  Kelemen  pápa  megbízottja  az  eretneksé-
get hirdető Nesztor ügyében  folyó bírósági  per  alkalmával.  

Ennek  ellenére  születendőben  volt  egy  teljesen  új  tan  az  apostolok  
egyenrangúságáról,  a  püspökök  egyenlőségéről,  amely  ma  is vezető  ten-



denciát  mutat az  újkori  pravoszláv egyházban.  A  mai  pravoszlávok  hittu-
dománya,  hite és nézetei  igencsak különböznek az első évtizedek  valóban 
pravoszláv,  azaz  igazhitű  Kelet  hitétől  és  hitgyakorlatától.  Kelet  püspö-
kei  idővel  megszakítottak  minden  kapcsolatot  Róma  püspökeivel,  és  a  
Róma  püspöke  iránt  tanúsított  egykori  tisztelet  és  fiúi  engedelmesség  
gyűlöletbe csapott  át.  

Konklúzióként  lassan  kibontakozik  a  válasz  a  szüntelenül  felmerülő  
fájó kérdésre:  ki tagadta  meg az első ezredév  ősi  pravoszláv  hitét,  és ki  ki-
től szakadt  el...  



II. A  KELETI ES A  NYUGATI EGYHÁZ 
SZAKADÁSA  ÉS  KÖZELEDÉSE  

2.1. Az  egyházszakadás  kezdetei  

Amikor  egyházszakadásról  beszélünk,  mindenekelőtt  ez  alatt  a  Ka-
tolikus  és a Pravoszláv  Egyház közötti  szakadást  értjük.  Ezalatt  a  katoli-
kus  egyházat  a  keresztény  Nyugattal,  a  pravoszlávot  pedig  a  keresztény  
Kelettel  azonosítjuk.  De vajon  honnan  ered  a  Nyugati  és  a  Keleti  Egy-
ház megnevezés,  és mi közük az  egyházszakadáshoz?  

A  történelemből  ismeretes,  hogy Jézus  földi eljövetelekor az egész ak-
kor ismert világot  a római sas egyesítette zászlaja  alatt,  s alkotta az egysé-
ges  Római  Birodalmat.  A  különböző országoknak  és népeknek  egy  ím-
pénumban  való  egyesítése  az  Isteni  Gondviselés  folytán  közrejátszott  a  
kereszténység  gyors  terjedésében,  mégpedig  oly  mértékben  és  nagyság-
ban,  hogy  Szent  Pál  már  azt jegyezhette  le az  apostolokról,  hogy  "végig  
a földön szárnyal  a szavuk, világ végéig  elhat szózatuk."  (Róm.  10,1 8) 

A  Keleti  és Nyugati  Egyház közötti szakadás  története szorosan  ösz-
szefonódik  a  Római  Birodalom  kettéválásának  politikai  eseményeivel.  
Konstantin  uralma alatt egyre élesebbé vált az ellentét  a birodalom  keleti  
és  nyugati  fele között.  О  ugyanis  áttette  a  birodalom  központját  a  fejlet-
tebb  és gazdagabb  keletre,  ahol  a  Boszporusz  partján  új fővárost  építte-
tett  (324-330) ,  amelyet  "Uj Rómának"  nevezett  el.  A  császár  tiszteleté-
re  viszont  Konstantinápoly  lett  a  közhasználatú  neve.  Fennmaradt  
ugyancsak  a  Cárgrád  elnevezés  is,  mint  az  akkori  világ  egyetlen  "cár"-
jának  székhelye.  Később  a  történészek  ezen  impériumot  a  régi  Bizánc  
néven  kezdték  említeni.  Innen  ered  a  "Bizánci  Egyház"  és  a  "keleti  bi-
zánci  szertartás"  megnevezés.  

Konstantin  császár  miután 325-ben  átköltözött az  új fővárosba,  min-
dent  megtett  azért,  hogy az ne csak adminisztratív  központ maradjon,  de  



váljék  a császárság vallási  központjává  is.  így  lett  az Egyház  oltalmazója.  
Ebből  a  gyámkodásból  született  azonban  a császári  beavatkozás  gyakor-
lata nemcsak az Egyház ügyintézésébe,  hanem  a hit kérdéseibe  is.  

Diocletianus  császár  megkísérelte  felosztani  a hatalmas  Római  Biro-
dalmat,  ám  a végleges kettéválásra  csak 395-ben  került  sor,  amikor  Nagy  
Theodosius  császár  felosztotta  azt  két egymástól  független államra,  meg-
húzva  a  választóvonalat  a  Balkán  és  az Adria  közepén,  Görögország  és  
Itália  között,  egészen  Líbiáig.  Ezen  felosztás értelmében  Görögországtól  
keletre  minden  ország  az  úgynevezett  Keletrómai  Császárságot  alkotta,  
Konstantinápoly  központtal.  A  császári  hatalmat  Theodosius  fia,  
Arcadius  örökölte. Az  Itáliától  nyugatra  eső  országok  alkották  értelem-
szerűen  a Nyugatrómai  Császárságot,  amelynek  élére Theodosius  kiseb-
bik  fia,  Honorius  került.  Eszak-Itáliában,  Milánóban  székelt.  A  Római  
Birodalom  ezen tisztán  politikai  felosztása értelmében  a  konstantinápolyi  
püspök,  akit  45  1 -ben  a  Kalcedoni  Zsinat  pátriárkái  méltóságra  emelt,  
kikiáltotta magát  "egyetemes pátriárkádnak  és arra  törekedett,  hogy  a  ró-
mai  pápa  hatalma  csupán  az  impérium  nyugati  felére korlátozódjék,  mi-
közben  ő  maga  igyekezett  megszerezni  az  egész  Kelet  felett  a  teljhatal-
mat,  beleértve az apostoli  alapítású  ősi  pátnárkátusokat  Antiochiában  és  
Alexandriában.  A z  egész  Kelet  feletti  hatalom  törvénytelen  megszerzé-
sét  a  konstantinápolyi  pátriárka  azzal  indokolta,  hogy  —  miután  Kons-
tantinápoly,  mint  a  császárság  fővárosa,  "Uj  Rómá"-vá  lépett  elő  —  az  
egész  Kelet  egyházai  fölötti  kormányzás  joga  nem  illethet  meg  senki  
mást, csupán  a konstantinápolyi  pátriárkát.  

I. Nagy  Szent Leó pápa  —  akit  a keleti egyházak  is szentként  tisztel-
nek  —  461 -ben erélyes  tiltakozással  lépett  föl  a  primátusi  hatalom  ezen  
jogtipró  és  tisztán  politikai  célzatú  bitorlása  ellen.  Markian  császárnak  
így  írt:  "Az  Egyház  nem  építhető  más  alapra,  mint  amilyenre  azt  maga  
az Úr jézus  Krisztus  építette" ( lKor.3,1  1),  tehát  apostoli  alapra.  A  pá-
pa  itt  a 325-ben  lezajló  Niceai  Zsinat  VI.  kánonját  tartotta  szem  előtt,  
amely  elismerte  az alexandriai  pátriárka  hatalmát  egész Egyiptom  fölött,  



míg  az  antiochiai  pátriárkáét  egész Szíria  és  Palesztina  fölött.  Mindkét  
primátus  apostoli  volt,  hiszen  az  apostolok  hívták  életre.  Róma  és  
Antiochia  püspökségét az apostolfejedelem, Szent  Péter alapította,  Ale-
xandriát  pedig  Szent  Márk,  aki  evangéliumában  éppen  Szent  Péter  
apostoli  igehirdetését  foglalta  össze.  A  konstantinápolyi  pátriárka  nem  
dicsekedhetett  ilyen  alapítással.  Ezért  tartotta jogtalannak  Leó  pápa  a  
primátusi  hatalom kisajátítását  a konstantinápolyi  pátriárka  által,  hiszen  
ez megsértette  az Isten  által  meghatározott  rendet szent Egyházán  belül,  
valamint  sértette Alexandria  és Antiochia  primátusát,  amit az  I.  Egyete-
mes Zsinat  elismert.  A  római  pápa  nem  azért  vált  a  Krisztusi  Egyház  
fejévé,  mert  Róma  volt  az  akkori  Római  Birodalom  székhelye,  hanem  
mert  Szent  Péter  utódja volt,  akit maga  Krisztus  nevezett  ki  helytartójá-
nak,  átadva  neki az egész egyetemes egyház  fölötti hatalmat.  Ezért  a  ró-
mai  pápa  felsőbbsége nem emberi,  hanem  isteni  eredetű,  így hát  semmi-
lyen emberi  törekvés ezt meg nem változtathatja,  se nem  korlátozhatja.  

Mindennek  ellenére  a  konstantinápolyi  érsekek  figyelmen  kívül  
hagyva Róma főpapját, az őket támogató császárok segítségével  folyama-
tosan  kiterjesztették  hatalmukat  az egész  Keletre.  A  Nyugatrómai  Csá-
szárság  széthullása  után  ez  különösen  könnyű  vállalkozásnak  bizonyult,  
hiszen  a  barbárok  476-ban  beteljesítették  Nyugat  szomorú  sorsát.  Ez  
időben  a pápa  teljesen  korlátozva volt hatalma  gyakorlásában,  és a  kons-
tantinápolyi  császári  udvar  többé  nem  fordított  figyelmet  Rómára.  így  
történhetett  meg,  hogy  Nagy Justinianus  császár  545-ben  jóváhagyta  a  
bizánci  pátriárka  primátusát  az  egész  keresztény  Kelet  fölött,  hogy  azt  
692-ben  a  Trulai  Zsinat  belefoglalja  a  keleti  kánonjogba.  Igaz  ugyan,  
hogy  I. Szent Sergius pápa  (687-701 )  —  aki  szíriai  származású  volt  —  
ekkor  tiltakozását  fejezte  ki  a  Krisztusi  Egyház  életében  történő  komoly  
visszaélés  miatt.  

Miután  III.  Leó  pápa  helyreállította  a  Nyugatrómai  Császárságot,  
megkoronázva  800  karácsonyán  a  frank Nagy  Károlyt  a  Szent  Római  
Birodalom  császárává,  a  bizánci  pátriárkák  elismerték  Róma  püspökét,  



mint a Nyugat pátriárkáját,  meghagyva maguknak  továbbra  is az  "egyete-
mes  pátriárka"  titulust.  Itt kell  felismernünk  a  Krisztusi  Egyház  kettévá-
lásának  csíráit,  amelyek  elvezetnek az  1054-es végleges  egyházszakadás-
hoz. 

A  barbár törzsek,  amelyek szétzúzták  az ókori Nyugatrómai  Impériu-
mot,  lassan  keresztény  hitre  kezdtek térni  és az Apostoli  Szentszék  meg-
fontoltságának, valamint  a római kultúrának  köszönhetően  felvették a  ró-
mai  szertartást,  egyesültek  a  római  katolikus  egyházzal  a  római  pápa  
megfellebbezhetetlen  kormányzása  alatt.  A  keresztény  Keletről  azonban  
nem állítható ugyanez.  A  konstantinápolyi  pátriárka  a görög,  illetve  a  bi-
zánci  kultúrát  erővel  próbálta  meghonosítani  és saját  primátusát  elfogad-
tatni  azokkal  az  évszázados  kultúrával  rendelkező  népekkel,  amelyek  sa-
ját  püspökségeik  felügyelete  alatt  nemzeti  hagyományaik  és saját  szertar-
tásuk  szerint  dicsőítették  Istent.  A  bizánci  szellem  és  a  főpapi  primátus  
erőltetése  Keleten  komoly  nehézségekbe  ütközött,  mivel  számos  vallási  
félreértést,  különféle  eretnekségeket,  végeredményben  pedig  egyházi  vi-
szályokat váltott ki. 

A  történtek  szemléltetésére  említünk  néhány  konkrét  történelmi  ese-
ményt.  Már  az  V.  században  Bizánc  kötelékéből  kiszakadt  az  örmény  
egyház,  amely elsőként  a nem csatlakozott egyházak közül  igyekezett  ren-
dezni  viszonyát  a  Római  Apostoli  Szentszékkel.  Ugyanebben  a  század-
ban  utasítják  el  Bizánc  főpapjának  primátusát  a kalcedóniak  (Perzsia),  
létrehozva  a  saját  úgynevezett  Nesztoriánus  egyházukat  hagyományos  
kalcedoniai  szertartással.  A  VI.  században  nagy  számú  szíriai  pártol  el  
Konstantinápolytól,  megalapítva  a  saját  úgynevezett Jakobiti  Egyházu-
kat,  saját  főpappal  az  élen.  Nem  sokkal  ezután  egyiptomi  keresztények  
szakadnak  el  nagy  számban  Konstantinápoly  püspökétől,  létrehozva  a  
kopt egyházat,  saját hierarchiával  és főpapi  intézménnyel.  

Ily módon az Egyház a Római  Császárság  keleti  felében már a kezde-
tektől  kicsi,  egymástól  független egyházakra szakadt.  Ezért aligha  beszél-
hetünk  egységes,  egyesült  Keleti  avagy  Pravoszláv  egyházról.  Helyesebb  



beszélnünk  különböző  független  keleti  egyházakról,  a  rájuk  jellemző  
szertartásokkal  és hierarchiával.  Méginkább az olyan egyházak  esetében,  
mint  a  nesztoriánus  vagy  a  jakobiti  —  amelyek  eretnek  eredetűek  —  
aligha  beszélhetünk  a  "hitnek  egységéről"  (Ef.4,13)  vagy  "Krisztus  tel-
jességének  mértékéről"  (Ef.4,13).  

így válik  nyilvánvalóvá,  hogy  a  Krisztusi  Egyház  isteni  intézmény,  és  
nem  építhető  kizárólag  emberi,  még  kevésbé  politikai  szempontok  alap-
ján.  Krisztus  Egyháza  a  péten  sziklára  épült,  ahogyan  azt Jézus  maga  
fogalmazta  meg  ünnepélyesen:  "Te Péter vagy,  és  én  erre  a sziklára  épí-
tem egyházamat  és a pokol kapui  nem vesznek erőt rajta" (Mt.  16,18).  



2.2. Л  végső  egyházszakadás  
1054-ben 

A  Nyugatrómai  Császárság  széthullása  után  a  bizánci  pátriárkák,  
mellőzve  a  római  főpapság  elsőbbségéről  kinyilatkoztatott  igazságot,  va-
lamint  a  szent  hagyományt,  maguknak  kezdték  tulajdonítani  az  "egyete-
mes pátriárka"  címét  és hatalmát.  Miután  а VII.  században  a  muzulmá-
nok elfoglalták Szíriát,  Palesztinát  és Egyiptomot,  aminek  következtében  
eltűntek  az  antiochiai,  jeruzsálemi  és alexandriai  pátnárkátusok,  a  kons-
tantinápolyi  pátriárka  kikiáltotta magát  a keresztény Kelet  fejévé  "egyete-
mesnek" titulálva  magát.  Hasonlóképpen  a  bizánci  császárok  a  Nyugat-
római  Birodalom  szétesését  követően  a  római  császárok  egyetlen  igazi  
jogutódjainak  tartották magukat.  Beleavatkoztak  az egyház ügyeibe,  még  
a  római  főpapságba  is,  s tették mindezt  a konstantinápolyi  pátriárkák  ki-
zárólag emberi  ambícióit  támogatva.  

így  történt,  hogy miután  856-ban  a  kiskorú  III. Mihály  került  a  kons-
tantinápolyi  trónra,  nagybátyja  Bárdász hathatós segítségével  és buzdítá-
sára  menesztette  Ignác  pátriárkát  és helyébe  titkárát,  Photiust,  világi  em-
bert  választatott  meg.  Karácsonykor  Photius  püspökké  lett  szentelve  és  
ezzel  Konstantinápoly  pátriárkájává  lett  kinevezve.  A  szirakúzai  főpap,  
Grigoriusz  Azbeszt  végezte  a  szentelést,  akit  korábban  Ignác  pátriárka  
függesztett  fel  püspökségéből.  Photius  érezte  kinevezésének  törvényte-
lenségét,  ezért  I.  Miklós  pápától  kérte  tisztségének  megerősítését.  .  A z  
egymásnak  ellentmondó  ínformációk  és  az  egyházi  jog  megsértése  miatt  
Photius  ügye elhúzódott. Végül  863-ban  a római zsinat döntése  értelmé-
ben  a pápa  törvénytelennek  minősítette  Photius  kinevezését,  megfosztot-
ta  őt  főpapi  méltóságától,  és  törvényes  pátriárkának  Ignácot  ismerte  el.  
III. Mihály  semmibe véve Róma  döntését,  meghagyta  Photiust  a  pátriár-
kái székben.  Photius viszont dühödt körlevéllel  fordult a keleti  püspökök-
höz,  amelyben  hangsúlyozta  a szertartás-  és hagyománybeli  eltéréseket  a  
Római  egyháztól  —  olyanokat,  mint  a  szakáll  lenyíratása,a  szombati  



böjt,  az  "Alleluja"  elhagyása  böjtben  és hasonlókat —,  elítélte  és  eret-
nekségnek  minó'sítette  azokat.  Ezt  követően  a  konstantinápolyi  zsinaton  
—  amelyen  mindössze 21  Photiushoz  hű  püspök vett részt —  ,  a  hatal-
mat  bitorló  főpap kijelentette,  hogy  nem  ismeri  el  I.  Miklós  római  pápa  
egyházfőségét, kiközösíti  őt és minden  utódát.  

Közben  meghalt  Mihály  császár.  Utóda,  Makedóniai  Bazil  nem  bí-
zott Photiusban,  kolostorba  záratta  és  a pátriárkái  székbe  visszahelyezte  
az elűzött  Ignácot. Tíz  évvel később —  Ignác pátriárka halála  után —  a  
keleti  püspökökkel  történt megegyezés  értelmében  Photiust hívták vissza 
a  pátriárkái  székbe azzal  a feltétellel,  ha ezt a székfoglalást  a római  pápa  
is  megerősíti.  Photius —  belátva  a  Krisztus  helytartója  iránti  méltadan  
magatartását  —  küldöttséget  menesztett  a pápához,  biztosítva  őt bűnbá-
natáról  és  arról,  hogy  készségesen  helyrehozza  mindazt  a  rosszat,  amit  
az  egyháznak  okozott  meggondolatlan  lépéseivel.  VIII.  János  pápa  
(872-882) ,  aki  békére  és  megértésre  törekedett  a  két  egyház  között,  vi-
szonzásképpen  elküldte  képviselőit  a  879-880-as  konstantinápolyi  zsi-
natra,  amely  megerősítette  Photius  pátriárkái jogát.  Ellenben  Photius  és  
püspökei  kénytelenek  voltak elismerni,  hogy Rómának  és főpapjának já-
ró  "előjogokat"  semmilyen  időben  nem  szabad  megváltoztatni.  A  két  
egyház  közötti  szertartás-  és  hagyománybeh  különbségek  jövőbeni  han-
goztatása  elkerülése  végett  a zsinat  kimondta,  hogy  mindkét  fél  a  hagyo-
mány  által  szentesített  sajátos  ősi  szokásokat  hordoz,  ezért  semmiféle  vi-
tának vagy szóváltásnak  nincs helye  a jövőben. Hiszen  természetes,  hogy  
a  római  egyház  megőrizte  saját  szokásait,  a  bizánci  pedig  követte  az  
örökségbe  kapott  ősi  szokásokat.  Ugyanez  áll  a  keresztény  Kelet  más  
egyházaira  is.  

A  Photiusszal  ily  módon  létrejött  megbékélés  után  Róma  és  Bizánc  
között  újra  helyreállt  a  béke,  a  megértés,  és  tartósnak  bizonyult  a  XI.  
század  közepéig.  Kerulariosz  Mihály  konstantinápolyi  pátriárka  azon-
ban  végérvényesen  megszakította  Rómával  a  kapcsolatot,  magával  ránt-
va az egész keresztény  Keletet  is.  



X .  Monomachosz  Konstantin  császár  (1042-1054)  a  pápai  főváros  
hajlandóságának  és támogatásának  megszerzésében  bizakodva  megígérte  
a  pápának,  hogy visszaadja Apuleiát  és Kalábriát,  azt  a  dél-olaszországi  
két  tartományt,  amelyeket  a bizánci  császár még  a VIII.  században  meg-
fellebbezhetetlenül  alárendelte  a  konstantinápolyi  pátriárkának.  Féltve  
hatalma  gyengülését,  Kerulariosz  ellenségesen  fogadta a császár  nagylel-
kű ajánlatát,  de ravasz politikus lévén nem mert nyíltan fellépni  a pápa  el-
len,  ezért  annál  nagyobb  gyűlölettel  lépett  fel  a  római  egyház  ellen.  A  
Photius  idején  zajló  konstantinápolyi  zsinat  határozata  ellenére  
Keruláriosz  újra  előhozakodott  a  feledésbe  merült  bizánci  ágálásokkal  a  
Nyugat  szertartási  szokásai  és  hagyományai  ellen.  Egy  korabeli  bizánci  
írástudó,  Pszella Mihály  feljegyzése szerint azonban  "soha senki  nem lát-
ta  Keruláriosz  pátriárkát  olvasni  a  zsinati  okmányokat  vagy  az  egyház-
atyák határozatait".  A  pátriárka  mindig saját belátása  szerint  cselekedett.  
Mindenekelőtt  bezáratta  a  konstantinápolyi  latin  szertartású  templomo-
kat,  és kényszerítette  a szerzeteseket  a  keleti  szertartás  felvételére. Az  el-
lenszegülő  szerzeteseket  kiközösítette.  IX.  Szent  Leó  pápa  
(1049-1054)  ekkor  még  erélyesen  reagált  válaszában  az  eseményekre:  
"Mint halljuk,  ti  a latinok templomait bezárjátok,  a latin szerzetesektől  el-
vettétek  kolostoraikat,  mert szokásaitok  szerint  élni  nem akarnak.  Meny-
nyivel  másként  cselekszik  a római  egyház!  Számos  görög templom  és ko-
lostor van  Rómában  és Rómán  kívül,  de  ezeket  soha  nem  kényszerítette  
senki  arra,  hogy  honi  szokásaikat  elhagyják;  sőt  arra  intjük  őket,  hogy  
tartsák meg azokat,  mert  a római egyház tudja,  hogy  a különböző,  hely  és  
idő  szerint változó  szokások  nem ártanak  a lelkek  üdvösségének,  csak  hit  
legyen  egy!"  A  konstantinápolyi  válasz  is  békülékeny  volt,  ezért  a  pápa  
követeket  küldött  a  császárvárosba,  felhatalmazva  őket  a  Keruláriosszal  
való  megegyezésre.  

Az  Apostoli  Szentszék  küldöttségét  Humbertus  bíboros,  a  római  
egyház  lelkes jogvédelmezője  vezette,  akiből  azonban  hiányzott  a  diplo-
máciai  érzék  és  megfontoltság.  IX.  Konstantin  császár  igyekezett  az  



egyetértést megteremteni.  Humbertus  bíboros a császári  támogatás  tuda-
tában eléggé élesen támadta  Kerulárioszt  és híveit. így ahelyett,  hogy  en-
gedékenyebbé  tette volna  a sértett pátriárkát,  csak még inkább  felhangol-
ta  a latinok ellen.  IX.  Szent Leó pápa  eközben meghalt.  Tudomást  sze-
rezve erről,  Keruláriosz rátámadt  a pápai  legátusokra,  mint  önkényeske-
dőkre,  és megtiltotta  nekik  a latin  liturgia végzését.  Ujabb  és újabb felté-
teleket szabott,  mire  a felháborodott követek  1054. július  16-án  a  Hagia  
Sophia  székesegyházban  a  császár  jelenlétében  a  főoltárra  helyezték  
Keruláriosz  pátriárka  címtől  való  megfosztását,  valamint  a  pátriárka  ki-
közösítését  tartalmazó  bullát.  Ezzel  túllépték  a  pápától  kapott  fölhatal-
mazást. 

Válaszul  Keruláriosz sebtében  összehívta  a hozzá hűséges  püspökök  
szinódusát  —  ami  12  főt tett ki —  és a már korábban  nemzeti  sérelmek  
hangoztatásával  felbujtatott  néptömegre  és  a  bizánci  szerzetességre  tá-
maszkodva  ünnepélyesen  átkot  szórt  a  latin  egyházra  és  kiközösítette  a  
pápai  legátusokat,  mint  szélhámosokat,  akik  mondván  csak  bitorolták  a  
pápai  legátusi  címet  és  megbízó  leveleiken  meghamisították  a  pápa  alá-
írását.  így ért véget a kereszténység  egysége.  

A z  egyház  kettészakadásához,  keleti  és  nyugati,  római  és  bizánci  
egyházra  szakadásához  nagymértékben  hozzájárultak  a  keresztes  hábo-
rúk  is.  A  XI.  század  végén  szerveződtek az úgynevezett  keresztes  hadjá-
ratok  II. Orbán  pápa  (1088-1 099)  felhívására  és  a Szentföld  mohame-
dán  uralom  alóli  felszabadítására. Az  I.  keresztes  hadjárat  vezetői  meg-
egyeztek Komnenom császárral  ( 1081 -1 1  18)  abban,  hogy a visszahódí-
tott  területeket  átengedik  Bizáncnak,  maguknak  csak  a  hadizsákmányt  
tartják  meg.  Az  elhatározás  szép  volt,  de  a  végkifejlet  fatális.  A  
keresztesvitézek hadaihoz egyre több csupán kalandvágyó  és zsákmányra 
áhítozó  álkeresztes  csatlakozott,  akiknek  lelki  szemei  előtt  sokkal  inkább  
a  Kelet gazdagsága  lebegett,  mintsem  a legszentebb helyek  felszabadítá-
sa.  A  hadak  fővezérei  a büszke európai  nemességből  kerültek ki.  Győz-
tesként  az  elfoglalt  terülteken  európai  mintájú  államokat  hoztak  létre,  



köztük  a jeruzsálemi  királyságot,  ahol  fejedelmekké,  sőt,  királyokká  kiál-
tották  ki  magukat,  s mindezt  anélkül,  hogy  kikérték  volna  a  bizánci  csá-
szár  jóváhagyását.  Ami  ennél  is  méltánytalanabb  volt,  elűzték  a  helyi  
püspököket,  helyükbe  latin  püspököket  ültettek.  Ez  történt  
Antiochiában.  Bohamund  normandiai  vezér  fejedelemmé  kiáltotta  ki  
magát  és elűzte  az antiochai  pátriárkát,  aki  mindvégig  ápolta  a  pápai  te-
kintélyt  Keleten,  és  az  Apostoli  Szentszék  tudta  nélkül  latin  pátriárkát  
ültetett  a helyébe.  

A  nyugati  kalandorok  Isten ügyének védelmezőiként  fellépve nem elé-
gedtek meg  a leggazdagabbak  kifosztásával. Hovatovább  a bizánci  kolos-
torok,  templomok,  kripták  kifosztására  is  sor került.  E  rablókban  a  helyi  
keresztény  lakosság  "pápai  küldöncöket"  látott,  ezért  nem  volt  nehéz  
meggyőzni  őket  arról,  hogy  a  pápa  korántsem  azért  küldte  keresztes  ha-
dait,  hogy  a  kereszténységet  megvédje  a  pogányoktól,  hanem  a  pravosz-
láv hit és szentélyek  megsemmisítésére.  

Ennek  a  tragikus  eseménysorozatnak  a  záróakkordja  volt  Konstanti-
nápoly  megostromlása  és elfoglalása  1204  elején,  mégpedig  III.  Ince  pá-
pa  ( 1  1 98-1216)  kategorikus tilalma  ellenére.  

Miután  megsarcolták  a  helyi  lakosságot,  kirabolták  és  kifosztották  a  
templomokat  és kolostorokat,  egyházi  kincseket,  sőt,  ereklyéket  harácsol-
va  össze,  Balduin  flandriai  őrgrófot tették  meg császárrá  és  megalapítot-
ták  a  latin  császárságot.  A z  elűzött,  életét  mentve  elmenekült  X .  
Kameter János  pátriárka  helyébe  Konstantinápolyban  új latin  pátriárkát  
állítottak  a  velencei  Torna  Morozini  (1205-121  1)  személyében.  így  hát  
a  negyedik  keresztes  hadjárat  nemcsak  sikertelen  volt,  de  káros  is,  mivel  
bizonyítottá  tette  a  keresztény  Kelet  iránti  megvetést  és  ezzel  betetőzte  
Krisztus  egyházának  kettészakadását. Az  egyházszakadás  e mély  és vér-
ző sebét ugyan  ki tudja ma  meggyógyítani?  



2.3.  Róma  egységtörekvései  

III.  Ince  pápa  Balduin  őrgrófnak  írt  levelében  határozottan  elítélte  a  
keresztesek garázdaságait  a keresztény Keleten.  A  keresztesek  és vezére-
ik azonban  az  akkor nagyhatalmú  velencei  dózse  támogatását  élvezve fi-
gyelmen  kívül hagyták  a pápa  intelmeit  és utasításait,  és továbbra  is fölé-
nyeskedtek  a  keresztény  Kelet  fölött.  A  helyzet  némi  orvoslása  és  a  ke-
resztesek  által  elűzött konstantinápolyi  pátriárka  megbékéltetése  szándé-
kával  hívta össze.  III.  Ince  1215-ben  a  IV. Lateráni  Zsinatot,  amely  ha-
tározatban  mondta  ki,  hogy  a  római  egyház  Isten  rendeléséből  minden  
keresztény  tanító  anyaszentegyháza,  az egyházi  hatalom  kérdéseiben  el-
sőbbséget  élvez minden  más egyház fölött, amelyek közül  első a  konstan-
tinápolyi,  második  az alexandriai,  harmadik  az antiochiai  és negyedik  a  
jeruzsálemi,  amelyek közül  mindegyik  őrzi saját súlyát  és méltóságát.  ( A  
zsinat  V.  határozata)  IV.  Orbán  pápa  (1261-1264)  ennél  is  tovább  
ment  és az épp akkor nagy tengeri  hatalommá  növekedett Genua  segítsé-
gével  1261-ben  VIII.  Mihály  bizánci  császár  keresztesháború-ellenes  
politikája  mellé állt,  segített kiűzni  Konstantinápolyból  a keresztes  hada-
kat  és visszatéríteni  Arzeniusz  pátriárkát  a Hagia  Sophiába.  Hálából  a  
segítségnyújtásért VIII. Mihály  maga  mellé állítva az új, IX. Vekkosz Já-
nos  pátriárkát  és  vele  együtt  Bizánc  nagyobb  felét,  1274-ben  a  Lioni  
Zsinaton  kibékült  és újraegyesült  a római  egyházzal.  

A  honi  megbékélés  aktusát  ünnepélyesen  kihirdették  Konstantiná-
polyban  1275. január  16-án,  de  a megbékélés  ellen  szinte  azonnal  fellé-
pett az  alsó  papság,  mindenekelőtt  az  atoszi  szerzetesek,  akik  nem  akar-
ták feledni  a keresztesek garázda  tetteit.  A  helyzetet  tovább  súlyosbította  
IV.  Márton  pápa  (1281-1285) ,  aki  nemcsak  támogatta  a  Konstantiná-
poly újra elfoglalására irányuló  terveket,  de megkövetelte  a görögöktől  is,  
hogy  a  Hiszekegybe  vegyék  be  azt  is,  hogy  a  Szentlélek  nemcsak  az  
Atyától,  hanem  a Fiútól  is származik. VIII.  Mihály  császár előre látva  a  
görögök  tiltakozását,  kérte  Márton  pápát,  engedélyezze  nekik,  hogy  a  



Hiszekegyet  továbbra  is a régi, hagyományos  módon mondják,  ugyanis  a  
Lioni  Zsinat  nem  írta  elő  a  keleti  keresztények  számára  e betoldás  mon-
dását,  csupán  a hitre  kötelezte  őket,  miszerint  a Szentlélek  az Atyától  és  
a  Fiútól  származik.  A  pápa  nem egyezett bele ebbe.  Ekkor a császár és  a  
pátriárka  alávetették magukat  a pápai  rendelkezésnek,  ám az alsó  papság  
tiltakozott.  E  tiltakozást  a pápa  a császárnak  és a pátriárkának  tulajdoní-
totta,  ezért  szakad árokként  kiközösítette  őket.  Ezzel  ért  véget  az  egyhá-
zak lioni  egyesülése,  a szakadás elmélyült  és dogmatikai  értelművé vált.  

A z  elkövetkező  40  év  során  Róma  és  Konstantinápoly  között  nem  
volt  semmilyen  kapcsolat.  Viszont  az  állandósult  török  támadások  arra  
kényszerítették  II.  Andronikosz  bizánci  császárt,  hogy  segítségért  folya-
modjon  a római  pápához. Sajnálatos  módon az akkori európai  uralkodók  
között  dúló  hosszas  háborúzások  miatt  sem  XII.  János  pápa  
(1316-1334) ,  sem utódai  nem tudtak hathatós segítséget  nyújtani  a  csá-
szárnak. Annál  is inkább,  mivel  a  nyugati  egyházban  kaotikus  állapotok  
uralkodtak,  a világi  uralkodók  ellenpápákat  állítottak.  Ezen  állapot  csak  
141 7-ben  rendeződött,  amikor  a  Konstanzi  Zsinat  megválasztotta  a  tör-
vényes  V.  Márton  pápát  (1417-1431) .  Miután  a  nyugati  egyházban  
helyreállt  a  béke  és  egység,  az  Apostoli  Szentszék  megújította  azon  tö-
rekvését,  hogy megtalálja  a megbékélés útját  Kelettel.  

A  Keleti  és Nyugati  Egyház  egyesülésének  ügyét  az  1434-ben  lezaj-
lott  Bázeli  Zsinat  vetette  fel újra.  A  VIII. János  bizánci  császár  küldött-
ségével  való tárgyalást  követően  a zsinat  IV. Jenő  pápához  (1431 -1447) 
fordult  azzal  a javaslattal,  hogy  mihamarabb  hívja  össze  az  uniós  zsina-
tot.  A  pápa  összehívta  1438-ban  Ferrarába  az  Egyetemes  Zsinatot,  
meghívta  ide  Kelet  minden  nem  egyesült  egyházának  képviselőit  is.  Egy  
járvány  okán  Firenzébe  áthelyezett  zsinatra  megérkezett  maga VIII.  Já-
nos  bizánci  császár  is  II. József  konstantinápolyi  pátriárkával,  valamint  
30  keleti  püspökkel  együtt,  akik  között  ott  voltak  az  alexandriai,  
antiochiai  és jeruzsálemi  pátriárkátusok  képviselői  is. Jelentős  helyet  fog-
lalt  el  a  kijevi  Izidor  metropolita,  aki  sok vitás kérdésben  keresett  választ.  



1439.  február 26-án  volt az  első általános  ülés.  A  kimerítő  diskurzusok  
után  és  a  vitatkozók  közti  igen  súlyos  nehézségeket  végül  is  leküzdve,  
1439.  június  28-án  összeállították  a  görögökkel  való  egyesülés  rendele-
tét, július  5-én aláírták,  és a következő napon  ünnepélyesen  kihirdették  a  
Nyugati  és  a  Keleti  Egyház  egyesülését  a  Firenzei  Boldogasszony  Ka-
tedrálisban.  Ezen  esemény  firenzei unió néven vonult be a  történelembe.  
A z  okiratot  aláírták  a  zsinati  atyák,  IV. Jenő  pápa  és valamennyi  latin  
prelátus,  görög részről  pedig  II. József pátriárka, VIII. János bizánci  csá-
szár  és  a  zsinat  minden  résztvevője,  kivéve  az  efezusi  Márk  püspököt,  
akinek sikerült felbujtania az unió ellen Konstantinápoly  papságát  és né-
pét.  Kikiáltotta magát  a "pravoszlávia őrének" megfeledkezve arról,  hogy  
ezt a titulust maga  a császár viselte. 

II. József  pátriárka,  aki  őszintén  szorgalmazta  az egyházak  egyesülé-
sét,  sajnálatos  módon közvetlenül  a zsinat befejezése előtt meghalt.  A  bi-
zánci  püspökök főpap nélkül  maradva  és megrettenve  a fővárosban  törté-
nő unióellenes zavargásoktól,  egyenként visszavonták aláírásaikat  az uni-
ós  okiraton,  mondván,  kényszerűségből  írták  alá  a  latinokkal  az  uniót.  
Maga  a császár sem szánta  rá magát,  hogy kihirdesse  a firenzei unió  ok-
iratát,  pedig  a  törökök már-már  elérték Konstantinápolyt.  IV. Jenő  pápa  
s  majd  utóda,  V.  Miklós  pápa  (1447-1455)  késleltették  a  Konstantiná-
polynak  nyújtandó  haderő-segítséget  a  törökkel  szemben,  az  unió  kihir-
detésének  feltételéhez  kötve  azt.  Végül  VIII. János  császár  utóda,  XI.  
Konstantin  pápai  küldöttség  nyomására  1452.  december  12-én  a  Hagia  
Sophiában  ünnepélyesen  kihirdette  a  Firenzében  kötött  unió  bulláját.  
De  ekkorra  már  II.  Mehmet  szultán  jelent  meg  lóháton  a  Hagia  
Sophiában,  Konstantinápoly  a  törökök kezére jutott,  és ezzel  a  Keletró-
mai Császárság  megszűnt  létezni.  

A  római  pápák  nem feledték Jézus szavait:  "egy nyáj lesz és egy  pász-
tor",  ezért  soha  nem veszítették  el  a reményt  a keresztény egyházak  egye-
sülését  illetően.  Pedig  a nyugati  egyháznak  is át kellett élnie  a XVI .  szá-
zadi  reformáció  okozta  viharokat.  XIII.  Gergely  pápa  (1572-1585)  



nem  sokkal  a  Tridenti  Zsinat  után  létrehozott  egy  bíborosokból  álló  kü-
lönbizottságot,  amelynek  a  Firenzei  Zsinat  alapjain  kellett  munkálkod-
nia  a  Keleti  Egyház  és  Róma  közötti  egységen.  Amikor  az  egyesülésről  
volt szó,  a  római  pápák  mindig  kihangsúlyozták,  hogy  a keleti  és  nyugati  
egyházak  számára  egységesnek  kell  lenniük  a hitnek  és  a dogmáknak,  el-
lenben  a  keleti  egyházakban  továbbra  is  meg  kell  hogy  maradjanak  az  
egyházi  fegyelem  szabályai,  és  a  szertartások  sajátosságai  és  különböző-
ségei. 

Ez  időben —  1595-ben  —  az ukrajnai  egyházi hierarchia,  elfordulva  
Konstantinápolytól,  megújította  egységét  az Apostoli  Szentszékkel,  elfo-
gadta  a  Breszti  Unió  feltételeit.  Ez utóbbi  meghatározó  szerepet  játszott  
az ukrajnai  hitélet további  fejlődésében, sőt, hatása máig  érződik.  

A  kárpátaljai  egyházi  hierarchia  nem  vett  részt  ebben  az  egyesülés-
ben. A  cholmi Szusza János püspök értesítése szerint  a munkácsi  püspök  
azért  nem  vett  részt  az  1 596-os  Breszti  Unió  megkötésében,  mert  egy-
részt  az  akkori  kárpátaljai  protestáns  mágnás  földesurak  ott  keresztezték  
az  uniós  törekvéseket,  ahol  csak tudták,  másrészt  a lakosság,  a  munkácsi  
egyházmegye  hívei  oly  erősen  ragaszkodtak  saját  szertartásukhoz,  és  oly  
tájékozatlanok  voltak,  hogy  akkor  még  fel  nem  foghatták  az  unió  lénye-
gét.  Lackó Mihály,  a Pápai  Keleti  Egyetem történelem professzora  ezért  
helyesen  szögezi  le,  hogy  Magyarországon  a  kárpátaljai  ruszinoknak  
semmi  köze nem volt a Breszti  Unióhoz.  Ugyanakkor —  véli Lackó  pro-
fesszor  —  a  Breszti  Uniónak  mégis  volt  közvetett  hatása  az  Ungvári  
Unió  megkötésére,  hiszen  példát  statuált,  modellként  szolgált,  a  kárpát-
aljai  ruszinság  meggyőződhetett  arról,  hogy  a  Breszti  Unióval  a  keleti  
szertartás  és szokások változatlanok  maradtak.  Ugyanakkor  fellendült  és  
újjászületett  a  hitélet,  a  teológusok  lehetőséget  kaptak  a  nyugati  egyete-
meken  való  tanulásra,  a  papság  felemelkedhetett  a  megalázó  jobbágyi  
sorból.  így  tehát  —  Hodinka  Antal  egyháztörténészre  hivatkozva  —  
Lackó  Mihály  egyértelmű  következtetésként  mondja  ki,  hogy  a  Breszti  
Unió példaként szolgált az  1646-os Ungvári  Unió  megkötéséhez.  



2.4. A keresztény Kelet fejlődésének 
történelmi folyamata 

A  hatalmas  Római  Birodalom,  amelyben  megszületett  a  keresztény-

ség,  Diocletianus császár  (284-305)  idejében  adminisztratív  értelemben  

két részből  állt: nyugatiból,  Itáliától nyugatra  és délre, valamint  keletiből,  

ideértve  Kis-Azsiát,  a  Fekete-tenger  partvidékét,  Egyiptomot,  Líbiát  és  

a  Balkán  déli  részét.  

3 13-tól  a  keresztényüldözések  megszűnésével  és  a  keresztény  vallás-

gyakorlás  szabaddá  válásával  az egyházi  életben  is  átvették  a  császárság  

adminisztratív  felosztásából  származó  neveket.  Az  impérium  keleti  ré-

szében  élő  és  keresztény  hitre  tért  lakosság  ősi,  sajátos  etnikai,  nemzeti  

tulajdonságokkal,  hagyományokkal  rendelkező  keleti  népekből  alakult.  

Kezdetben  a  keleti  hellenisztikus  kultúra  egyesítette  őket.  Majd  itt  szü-

letnek  meg  a keresztény vallás  különböző szertartásai,  egy-egy  nép  egye-

di  tulajdonságainak  és hagyományainak  megfelelően.  A  keleti  egyházak  

szertartásai  az évszázadok során formálódtak,  alakultak.  

A  szertartás,  mint  a hit,  a vallásosság  és a keresztény mentalitás  külső  

megnyilvánulása  a  keleti  népeknél  még  hagyományt  és  közös  történelmi  

örökséget  is tükröz,  amely tartalmazza  a múlt idők győzelmeinek  dicsősé-

gét vagy  kudarcainak  keserűségét.  Ezért  a szertartásnak  különösen  nagy  

szerepe van egy nép  életében.  

A z  őskeresztény  közösségekben  különböző  istentiszteleti  liturgikus  

szokások  honosodtak  meg,  bár  tartalmuk  egységes  volt.  Idővel  a  nagy  

vallási  központokban  e szokások  erős hagyományokká  váltak,  amit  a  pe-

rifériákon  is  követtek.  így  alakultak  ki  és  erősödtek  meg  Antiochiában,  

Alexandriában,  később  Konstantinápolyban,  valamint  az  örményeknél  

és a kaldeusoknál  a különböző liturgikus  hagyományok.  

Antiochia,  mint  a  Római  Birodalom  keleti  provinciáinak  központja,  



vallási  tekintetben Jeruzsálem  hatása  alatt  állt,  tőle  kölcsönözte  hát  azt  a  

liturgikus  szertartásformát,  amely  szerint Jakab  apostol, Jeruzsálem  első  

püspöke,  mutatta  be Jézus  Krisztus  eukarisztikus  áldozatát.  E  szertartás  

nyelve  a városokban  görög, vidéken  pedig  arám volt, szíriai  szertartás  né-

ven  ismert.  Később  e szertartás  eljutott  és meghonosodott  Mezopotámi-

ában  és  Perzsiában,  ahol  a  nesztoriánus  eretnekség  hatására  átalakult  és  

a  kaldeus-szíriai  elnevezést  kapta.  Innen  keletre,  Indiába jutott  tovább  e  

szertartás.  Szent Tamás  apostol  keresztényeihez,  ahol  a helyi  nemzeti  sa-

játosságoknak  megfelelően  ismét átalakult,  és a malabár-szíriai  megneve-

zést kapta.  Latin  elemekkel  gazdagodva  ugyanez  a  szertartás  terjedt  el  a  

maroniták  között is,  és átvéve az arab nyelvet  a maronit-szíriai  nevet  kap-

ta. 

A z  alexandriai  egyházat  a hagyomány Szent Márk  apostoltól  eredez-
teti. A z  itt,  majd  egész Egyiptomban  elterjedt liturgia  az apostol  nevéhez  
fűződött.  A  hellén  helységekben  e  szertartás  nyelve  görög  volt,  Felső-
Egyiptomban  egyiptomi,  illetve  a  VII.  századtól  kezdve  már  ún.  kopt  
nyelvű.  Miután  az alexandriai  pátriárka  Konstantinápoly  hatására  beve-
zette  a  bizánci  szertartást,  azóta  az egyiptomiak  a monofizita  eretnekség-
hez  csatlakozva  a  kopt  szertartást  követik,  amely  az  eretnekséggel  együtt  
eljutott Etiópiába  is.  

A  konstantinápolyi  szertartás is Antiochiából  ered.  A  Kapadokiában  
felvett módosításokkal,  valamint  Nagy  Szent  Bazil  és Aranyszájú  Szent  
János  kiegészítései  nyomán az ily módon kialakult szertartás lett a bizánci 
egyház elfogadott liturgiája.  Nyelvét tekintve eredetileg  görög volt,  de  ma 
már arab,  ószláv, román,  albán  és más változatait  is  ismerjük.  

A z  örmények  az  antiochiai  és kapadokiai  szertartások  ötvözésével  és  
saját nyelvük használatával  alkották meg az örmény  szertartást.  

Más  módon  alakult  a  kereszténység  fejlődése  a  Római  Birodalom  
nyugati  felében.  Róma  elfoglalását  követően  (476-ban)  gótok,  frankok,  
normanok  és  más  barbár  törzsek  telepedtek  le  itt,  felvették  a  keresztény-



séget  és  a  keresztséggel  együtt  örökölték  a  nyugati  civilizációt  és  annak  
kultúráját,  egységes latin szertartásával  és annak  sajátosságaival.  

*  *  *  

A  keleti  egyházak  keletkezését  és történelmi  fejlődését vallási  és  dog-
matikai,  történelmi  és  politikai  tényezők  határozták  meg. A z  üldözések  
megszűnésével  és  a  szabad  vallásgyakorlat  elnyerésével,  a  római  császá-
rok védelme  alatt  és Róma  püspökei  —  mint  a legfőbb pásztorok —  ve-
zetésével  a keresztény egyház folytatta missziós küldetését,  térítve a  népe-
ket,  és harcolva  a  pogányság  maradványaival.  De  még ezekben  a  látszó-
lag  békés  időkben  is hamis  és eretnek  tanok  kavarják  fel az  egyház  nyu-
galmát  és  békéjét,  sőt,  időnként  szakadásokat  is  okoznak.  Ilyen  volt  
Arius  tévtanítása Antiochiában  a VI.  században,  aki  nem  ismerte  el Jé-
zus  Krisztus  istenfiúságát.  Ezt  az  eretnekséget  sikerült  megfékezni  még  
az egyházszakadás  előtt.  

Később  Nesztor  konstantinápolyi  pátriárka  lépett  elő  eretnek  taná-
val,  amely  szerint Jézus  Krisztusban  két  természet  lakozik:  isteni  és  em-
beri,  és  Isten  a  Krisztus-emberben,  akár  egy  szentélyben  lakozik.  E  tév-
tanával  Nesztor  eltorzította  a Megtestesülés  titkát,  és Szűz Máriát  meg-
fosztotta Istenanyasági  mivoltától.  

A  43  I -ben  lezajlott  Efezusi  Zsinat  elítélte  ezen  eretnekséget,  ám  e  
tévtan  hívei  Mezopotámiában,  Perzsiában  és  az  Indiai-óceán  partvidé-
kén  találtak  menedéket,  és  ugyancsak  jó  talajt  tanításuk  befogadására,  
így jött létre a kaldeus-nesztonánus  egyház.  

Megint  más tévtanok  azt hirdették,  hogy  a két természet  annyira  szo-
rosan  jelen  van  Krisztusban,  hogy  az  isteni  természet  mintegy  elnyeli  
benne  az emberit.  Ezen  eretnekség  a monofizitizmus nevet kapta,  hirde-
tője  pedig  Jevtichij  konstantinápolyi  archimandrita  volt.  A  Kalcedoni  
Zsinat 45  1 -ben elítélte  ezen  tévtant,  tisztázta,  hogy Krisztusban  az  iste-
ni  és az emberi  természet  "össze nem keveredve, változatlanul,  megosztás  
nélkül  és  elválaszthatatlanul"  egyesült  egy  személyben. Az  egység  a  két  
természet  ellenére Urunk, Jézus  Krisztus egy valóság:  az Isten fia.  Isten-



sége szerint egylényegű  az Atyával,  embersége szerint mindenben  hason-
ló hozzánk,a  bűnt kivéve. A z  eretnek tan  azonban jó talajra talált  Szíriá-
ban,  ahol  alapot  szolgáltatott  a szíriai jakobit egyház születéséhez,  idővel  
pedig  elteijedt  egész  Egyiptomban  és  végül  a  kopt  egyház  létrejöttéhez  
vezetett. A z  utóbbihoz csatlakoztak az etiópok  is.  

A z  örmények  nem fogadták  el Jevtichij  eretnek tanát,  de  a  Kalcedoni  
Zsinat  határozatát  sem,  létrehozták  a  saját  nemzeti  örmény  egyházukat,  
és ezzel elkülönültek az Egyetemes  Egyháztól.  

A  monofizita tévtan egyik változata  értelmében Jézus Krisztus  csupán  
isteni akarattal  bír. Ezen  tévhitben hozták létre saját egyházukat  Libanon  
lakosai,  a maroniták.  Idővel azonban egyesültek  a katolikus  egyházzal.  

A  felsorolt eretnek tanok kis híján  teljesen  felaprózták az antiochiai  és  
alexandriai  patriarkátusokat.  

330-ban  a Római  Császárság  fővárosának áthelyezése  Rómából  a  bi-
zánci  Konstantinápolyba  volt  az  a  nagy  horderejű  politikai  esemény,  
amely  döntően  meghatározta  a  keleti  egyházak  további  fejlődését.  Ezzel  
lett  elhintve  a  szakadás  magva  a  nyugati  és  keleti  egyházak  közé.  Ettől  
kezdve  Bizánc  —  mint  "második  Róma"  —  püspökei  arra  törekedtek,  
hogy  mind  több  méltósághoz,  joghoz  és  felsőbbséghez jussanak  a  többi  
keleti  egyházzal  szemben,  de  főleg  a  római  pápától  való  függetlenségre.  
Hosszú  folyamat  volt  ez.  A  IV-IX.  századok  során  Konstantinápoly  öt  
ízben  szakított  Rómával  és  187  éven  át  élt  tőle  elszakadva.  Végül  
1054-ben,  Keruláriosz pátriárka  idejében  bekövetkezett  a végleges  ketté-
válás,  amely  nemcsak  a  bizáncit,  de  más  keleti  egyházakat,  közöttük  a  
szlávokét  is, kiszakította  az Apostoli  Szentszék egységéből.  Bizánctól  vé-
ve  át  a  kereszténységet  a  szlávok  a bizánci  szertartással  együtt  örökölték  
a skizmát  (szakadás)  is.  

Az egyházszakadás mindkét fél részéről fájdalmas volt, bár számtalan próbál-
kozás történt az egység visszaállítására, mind a bizánci, mind a katolikus egyház 
részéről, valamint a szerzetes rendek, a domonkosok, kapucinusok és különösen a 
jezsuiták részéről, de az egyházak közötti szakadást nem sikerült helyre hozni. 



1453-ban  Bizánc  elestét  és Konstantinápoly  törökök  általi  elfoglalá-
sát  követően  a  bizánci  egyház  elveszítette  a  keleti  egyházakat  összefogó  
és  felettük  uralkodó  helyzetét.  A  keleti  egyházak  is  megélték  az  arabok,  
perzsák  és törökök invázióját,  ami  igencsak károsan  tükröződött  a  továb-
bi  fejlődésükön.  Csupán  néhány  keleti  egyház  esetében  sikerült  elérni,  
hogy a hívek elvetették a tévtanokat  és visszatértek  a katolikus  egyházba.  

Elfogadják  a  római  pápa  kormányzását,  hitvallásuk  egyezik  a  katoli-
kus  tanítással,  ugyanazon  szent  titkokat  vallják,  és  csupán  nyelvükben,  
szertartásban  és egyházfegyelmi  előírásokban  különböznek valamelyest  a  
latin  szertartású  katolikusoktól.  Például,  a  házastársak  elválaszthatatla-
nok  az  Apostoli  Szentszékkel  egyesült  egyházakban  ugyanúgy,  mint  a  
nyugati  egyházban.  Ellenben  a keleti egyházak többségében  a papok  nő-
sülhetnek,  ugyanakkor  egyes  egyházakban,  mint  például  a  melchitiben,  
az  örményben,  és  szíriaiban  a  nős  férfiakat  nem  szentelik  pappá.  Az  
egyesült egyházak emellett átvették a katolikus egyház szervezeti  felépíté-
si  modelljét:  a  káptalant,  szemináriumot,  vikáriusi  intézményt,  egyházi  
bíróságot  és hasonlókat. 

Minden  egyesült  keleti  egyház  és püspökség  1917  óta  a  Keleti  Egy-
házak  Kongregációjának  az alárendeltjei,  és általa,  valamint  az  egyesült  
egyházak  országaiban  élő apostoli  nunciusok  révén  tartják  a  kapcsolatot  
az Apostoli  Szentszékkel.  

*  *  *  

A  keleti  egyházak  öröksége  —  szertartások,  történelmi  hagyomá-
nyok,  nemzeti  sajátosságok,  egyebek  —  nagyon  gazdag  és  sokrétű.  
Mindegyik  egyedi  utat járt  be már születésekor,  majd  fejlődése egész fo-
lyamata  során,  az Apostoli  Szentszékkel  való újraegyesülésében.  Ezek  a  
folyamatok ma is tartanak,  és a politikai  tényezőktől  függően  alakulnak.  

A  Keleti  Egyházak  Kongregációja  adatai  szerint  azon  hívek  száma,  
akik  teljes  egységben  vannak  Rómával,  jelenleg  1  7  millió,  a  nem  egye-
sült keleti  egyházak híveinek száma pedig közel  150  millió főt tesz ki. 



III.  A  MUNKÁCSI  EGYHÁZMEGYE  
LÉTREJÖTTE ÉS  FEJLŐDÉSE  

3.1.  A  kereszténység kezdetei  vidékünkön  

Abban  a  kérdésben,  hogy  a  ruszinok  vidékünkön  őslakosok  voltak-e  

vagy  később,  a magyarok  bejövetele  után  telepedtek  le  itt, valamint  a  ke-

reszténység  eredetének  kérdésében  mind  ez ideig  nincs egyértelmű  tudo-

mányos  állásfoglalás.  A  történészek annak függvényében, hogy  kinek-ki-

nek  mi  a  nemzetiségi,  illetve vallási  orientáltsága,  különböző  módon  vá-

laszolják meg ezen  kérdéseket.  

Lutskay  Mihály,  Duliskovics  János,  Duhnovics  Alekszandr,  

Zsatkovics  György,  dr.  Hadzsega  Bazil  kárpátaljai  egyháztörténészek  a  

ruszinokat  őslakosoknak  tartják,  akik vidékünkön  a  magyarok  bejövetele  

előtt telepedtek  le és vették fel a  kereszténységet.  

A .  Kollár  szlovák  történész  szerint  ruszin  őseink  a  Duna-medencé-

ben  éltek már  az I. században  és a kereszténységet Szent Cirill  és Metód 

érkezése  előtt vették fel, és  a munkácsi  egyházmegyét  a XVI .  században  

alapították. 

Basilovits  Joanikij,  az  első  kárpátaljai  egyháztörténész  a  Fedor  

Korjatovics  fundatiojáról  szóló  latin  nyelvű  rövid  tanulmányában  ezt  ír-

ja:  "a ruszinok  törzse  meghatározhatatlan  kezdetektől  erős nemzetté  nö-

vekedett,  Keleten  és  Nyugaton  meghódította  a  szomszédos  népeket,  a  

kezdeti  vadság  után  fejlettebb  kultúrára  tett  szert,  egyesítve  magában  a  

világszerte  elterjedt  görög  és latin  egyházi  hagyományokat.  Nem  sokkal  

ezután,  a  Rurik-házi  fejedelmek uralkodása  idején,  Szent  Cirill  és  Me-

tód  a  keresztény  hitre  térítve  a  bolgárokat,  szerbeket,  morvákat  és  más  

szomszédos  népeket,  eljutottak egészen Oroszországba,  ahol sokakat  ke-

resztény  hitre  térítettek.  Kétségtelen,  hogy az első századokban  Magyar-



országon  több  görög katolikus  püspökség létezett,  melyek egyike  a  mun-

kácsi  püspökség  volt."  

Hasonló  értesüléseket  tartalmaz  azon  történelmi  dokumentum  is,  

amelyet  1768-ban  küldtek XIII.  Kelemen  pápának  a munkácsi  püspök-

ség  megújításáról  és kanonizálásáról,  és amiről  Basilovits  említett  művé-

ben  esik  szó.  Egyebek  között  ebben  említés  történik  a  Magyarországon  

működő  nyolc  görög szertartású  püspökről,  akik alá vannak rendelve  sa-

ját  mitropolitájuknak  és  függetlenek  a  latin  püspököktől.  Ismeretes  to-

vábbá,  hogy  ezen  (munkácsi)  püspökség  idődén  idők  óta  létezett,  és  

hogy  a ruszinok azt szerették volna megőrizni  maguknak  a Szent  Római  

Egyházzal  1646-ban  megújított  Unióban.  

Egy  másik  kárpátaljai  történész,  Lehoczky Tivadar  a  "Bereg  várme-

gye  görög  katolikus  papságának  története"  c.  művében  régészeti  ásatá-

sokra  hivatkozva  bizonyítja,  hogy  "...  a  magyarok  bejövetele  előtt  ezen  a  

területen  sokféle nép élt...  a  magyarokkal  együtt  kijevi  ruszinok  is jöttek 

Halics  vezértől.  Ez  a  lakosság  állandóan  gyarapodott  az  újabb  beván-

dorlók  által.  Azok  hozták  magukkal  saját  lelkipásztoraikat,  a  

"bátykókat".  Műveltség  tekintetében  ezek  egy  szinten  álltak  a  jobbá-

gyokkal,  akikkel  együtt  éltek és teljesítették az  úrbéri  szolgálatot,  helyze-

tük alig különbözött  paraszthíveik  életétől."  

Hodinka  Antal,  az  ismert  egyháztörténész  forrásmunkák alapján  ta-

nulmányozta  a  munkácsi  egyházmegye  történetét. Az  egyházmegye  ere-

detének kérdésében az alábbi  következtetésekre jutott:  

—  a  ruszinok  a tatárjárást  megelőzően  kezdtek beszivárogni  Kárpát-

aljára  a  halicsi  fejedelemségekből,  magukkal  hozták  papjaikat  is,  akik  a  

szomszédos  premiszli  egyházmegyében  szentelődtek;  

—  az  első  történelmi  említés  a  munkácsi  egyházmegyéről  1458-ból  

származik.  Hunyadi  Mátyás  magyar  király  oklevelében  szó  esik  a  mun-

kácsi  kolostor alapításáról,  amely háromszáz éven át a ruszinság  szellemi  

és vallási  központja volt;  

—  1751-ig  az  egyházmegye  története  azonos  a  munkácsi  



csemekhegyi  kolostor sorsával,  mivel  a  püspökök ez ideig  itt  tartózkodtak  
és innen  irányították a nekik alárendelt  papságot;  

—  azon állítás,  hogy a munkácsi  egyházmegye  időtlen  idők óta létezik 
és egyike Pannónia  hét egyházmegyéjének,  amelyeket Szent Cirill  és Me-
tód  alapított,  nem  nyert  bizonyítást.  Figyelmen  kívül  marad,  hogy  azon  
esetben,  ha  a munkácsi  egyházmegye  időtlen  idők óta létezett volna,  a ke-
leti  bizánci  rítusú  kolostorokat  Magyarországon  nem  rendelték  volna  a  
római  katolikus  püspökök  alá  és  István  király  1204-ben  nem  fordult  vol-
na  III.  Ince  pápához  Magyarországon  bizánci  rítusú  püspökség  létreho-
zásának  kérésével.  

Dr.  Pékár Atanáz  a  "Kárpátaljai  egyházak  története"  c.  művében  azt  
állítja,  hogy a munkácsi  egyházmegye történelmi  kezdeteiről  alig lehet va-
lami  biztosat mondani,  mivel  a munkácsi  püspökről  szóló első írásos érte-
sülések csak  a XV.  századból  származnak.  A  nép azonban  ősi  szent  ha-
gyományként  őrzi  azon  hitét,  hogy az egyházmegye  kezdetei  a  tatárjárást  
megelőző időkbe nyúlnak vissza.  

Ettől  eltekintve  Kárpátalján  és  Eperjes  térségében  általánosan  elter-
jedt  vélemény,  hogy  a  munkácsi  egyházmegyét  a szlávok  apostolai,  Cirill  
és  Metód  alapították.  A  fellelhető  történelmi  okiratok  azonban  azt  
igazoljk,  hogy  az  egyházmegye  azon  egyházközségek  egyesüléséből  jött  
létre,  amelyek  a  munkácsi  csernekhegyi  kolostor elöljárójának  voltak  alá-
rendelve.  E fejlődés folyamata azonban részleteiben  nem  ismert.  

A  történészek  különböző,  időnként  ellentmondásos  megítéléseitől  
függelenül  őseink  bevándorlását  és  a  kereszténység  felvételét  illetően  
mégis vitathatatlan,  hogy Szent  Cirill  és Metód  missziós  tevékenysége  új  
korszakot  nyitott  a  szlávok,  és  azon  belül  a  ruszinok  térítésében.  A  
Szentírás és más misekönyvek szláv nyelvre való lefordításával  a  szlávokat 
a  keleti  bizánci  rítushoz  kötötték,  ami  rövid  időn belül  a  szlávok  tömeges  
megtérését  eredményezte.  

A  kereszténység,  függetlenül  attól,  honnan  jött  be  Kárpátaljára,  dél-
ről Szent Cirill  és Metód vagy tanítványaik által,  avagy később Keletről  a  



Kárpátokon  át,  egyetemes volt  és  nem bizánci  a későbbi viszály  értelmé-
ben,  amelyet Keruláriosz pátriárka  tett véglegessé. Cirill  és Metód  Ignác  
pátriárka  oldalán  álltak,  egységben voltak  a Római  Apostoli  Szentszék-
kel  és  a konstantinápolyi  pátriárkához tartoztak jóval  a morvaországi  ró-
mai  pátriárka  területén való működésüket megelőzően. A z  1054-es  kele-
ti  egyházszakadás  nem  a kereszténységgel  jutott  el hozzánk,  hanem  csak  
jóval  később és a felső bizánci hierarchia hatására  erősödött.  

Ezért  teljes  mértékben  hitelesnek  mondható  az  egyháztörténészek  
azon  véleménye,  hogy  egyházmegyénket  —  bár  a  római  egységen  kívül  
rekedt  történelmileg  ismeretlen  időben  —  mégis  katolikus  eredetűnek  
kell  tartanunk,  és papjait,  amikor visszatértek  az  Egyetemes  Egyház  kö-
telékébe,  az alapítók akaratát  teljesítőknek.  

Lutskay Mihály  történelmi  művében  erről  így  ír:  "...  a nép  örök  dics-
telenségre  van  ítélve  rítusi,  de még inkább vallási  helyzete  miatt.  A  Kár-
pátokig  visszaszorított  orosz  nép  messzire  került  a  konstantinápolyi  bé-
kétlenségektől,  még  inkább  a  skolasztikus  ravaszságoktól,  s  így  a  maga  
ősi  rítusában  és vallásában  élt.  Liturgiáját  anyanyelvén  hallgatta,  abban  
a  tónusban,  mint  Keruláriosz  előtt  is. Az  igaz  papok mindig  így  énekel-
tek  neki  a  szentségek szolgáltatása  közben,  nem  ismervén  más  viszonyu-
lást.  Es  a  nép  ezen  papok vezetése  alatt  örökletesen  őrizte vallását  és  rí-
tusát,  nyugodt volt és boldog." 

Basilovits  történész ugyanerről  találóan  írja  művében  a  következőket:  
"Dicséret  illeti  a  ruszinokat,  akik  bizonyítják,  hogy Vladimir  idejében  a  
görögöktől  vették  át  a  tiszta,  szilárd,  skizmától  mentes  katolikus  hitet,  
ami  nem  is  történhetett  másként,  mivel Vladimir  idejében  a  Konstanti-
nápolyi  és  Római  Egyház  egységet  alkotott.  Ismeretes  persze,  hogy  
Photius skizmája  ekkor már letűnt,  Keruláriosz pedig  még  nem jelentke-
zett." 

Természetesen  minőségileg  értékesebb  lenne  a  munkácsi  egyházme-
gye eredetének  és a kereszténység  felvételének tanulmányozása  a  korabe-
li  forrásmunkák,  eredeti  és  hiteles  okiratok  alapján.  Kétségtelen,  hogy  



voltak  ilyen  iratok,  de  elvesztek,  minden  bizonnyal  a  tatárjáráskor.  A  tá-
madás  váratlan  volt,  meglepetésszerű,  a  tatárok  gyilkoltak,  gyújtogattak,  
mindent  megsemmisítettek,  ami  útjukba  került.  A  kolostorok,  ahol  való-
színűleg  őrizték  az  iratokat,  megsemmisültek,  a  szerzetesek  nemhogy  a  
könyveket,  iratokat,  de  még  életüket  sem  érkeztek  megmenteni.  Ha  bár-
mit  is  sikerült  földbe  rejteniük,  az  halálukkal  örökre  ott  is  maradt.  Né-
pünk  életével  írta  történelmét.  Ezt bizonyítja  az  a  tény, hogy  ezeréves  ne-
héz történelmi  sorsa ellenére megőrizte nemzetiségét,  hitét és rítusát.  



3.2.  Л  lakosság és a papság vallási,  kulturális,  
műveltségi  és szociális helyzete  az Uniót  

megelőző  időszakban  

A  kárpátaljai  történészek részletesen jellemzik  a nem egyesült  papság  
vigasztalan  állapotát,  amely  helyzetbe  mindenekelőtt  azért került,  mert  a  
katolikus  államban  skizmatikusnak  számított.  Magyarország  királya  és  
nemesi  rétege  lenézte  e  papságot  és  a  népet  skizmája  miatt.  Bár  ez  a  
skizma  semmilyen  azonosságot  nem  mutat  a  Keruláriosz  skizmájával,  
amit egyes történelmi  körülmények és események  igazolnak.  

Mint  ismeretes,  a kárpátaljai  keleti  rítusú  hívek és papságuk  a  katoli-
kus Magyarország  állampolgárai  voltak.  Ezen  időben  III.  Ince  pápának  
(1198-1216)  szándékában  állt  a  kelet-európai  népek  egyesítése  az  
Apostoli  Szentszékkel,  a keleti  rítus megőrzése  mellett.  Ez  a törekvés ki-
fejezésre jutott  а IV. Lateráni  Zsinaton  (1215) ,  amely kimondta  a  keleti  
és  a  latin  rítusok  egyenjogúságát.  Ince  pápa  utódai  —  III.  Honorius  
(1216-1227)  és IX.  Gergely  (1227-1241 )  —  azonban  ezt másként  ér-
telmezték:  azon  a véleményen  voltak,  hogy  a  keleti  rítusú  hívekkel  el  kell  
fogadtatni  a  latin  rítust.  Ezért  a  magyar  királyoknak  ebből  az  időből  
származó  okiratai  a  keleti  szertartású  híveket  skizmatikusoknak,  eretne-
keknek  tüntetik  fel.  Ez  az  elnevezés  csak  azért  maradt  rajtuk,  mert  nem  
voltak  hajlandók  elhagyni  ősi  rítusukat.  Tény  azonban,  hogy  ezen  
"schizmának"  semmi  köze  nem  volt  a  kerulárioszi  skizmához.  Őseink  a  
keleti  egyházhoz tartoztak ugyan,  de  nem voltak elszakadva  az  Apostoli  
Szentszéktől.  Keruláriosz  skizmája  nem  szivárgott  be  hozzánk,  mivel  a  
kijevi  metropolium számára  is érthetetlenek  és idegenek maradtak  Kons-
tantinápoly  egyházpolitikai,  nemzetiségi  és  szertartási  nézetei  mind  az  
1054-es  egyházszakadáskor,  mind jóval utána.  Oroszország  a  tatárjárást  
megelőzően  nem hódolt  be Konstantinápolynak,  így barátságos  viszony-
ban volt Rómával  és az egész  Nyugattal.  

A  galíciai  metropolium,  mely  1303-ban  jött létre,  szoros  kapcsolatot  



tartott  fenn  a  Nyugattal,  az Apostoli  Szentszékkel,  tehát  akadályt  jelen-
tett abban,  hogy  a kerulárioszi  skizma eljusson  a  mi vidékünkre.  Erről  az  
a  tény  is tanúskodik,  miszerint  I. Jurij  és  II. Jurij  a  koronát  a római  pápa  
kezéből  vette  át  vagy  az  a  tény,  hogy  a  Halics-Volinyi  régió  nemesi  csa-
ládjai  az európai  államok nemesi családjaival  léptek  házasságra.  

De Camelis  püspök,  egyike  a munkácsi  egyházmegye legelső  és legis-
mertebb  püspökeinek,  valamint  néhány  utóda  felfigyeltek a  helyi  papság  
teljes  műveletlenségére  és faragatlanságára.  Ennek  okát  a  lelkipásztorok  
hihetetlenül  alacsony  oktatási  színvonalában,  valamint  a papság  nevelése  
és oktatása  számára  szükséges szemináriumok  hiányában  látták.  A  mun-
kácsi  kolostor  mellett  működő  iskolában  szegényes  anyagi  körülmények  
között,  primitív  módon  és alacsony  színvonalon  folyt a csekély számú  ne-
veltek oktatása. Jobbára  a papok fiai  ("popovicsok")  látogatták az említett  
iskolát,  akiket már otthon megtanítottak  a betűvetésre,  olvasásra,  és az  is-
kolában  a  katekizmus  és  a  templomi  szolgálat  ismereteit  sajátították  el.  
Szánalmasan  csekély  tudással  szentelték  fel  őket.  Teológiai  oktatásuk  
szóba sem került.  

A  papság  szociális  helyzete  ezidőben  nyomorúságos  volt.  Erről  tesz  
említést  Lippay  György  megyéspüspök  egyik  levelében:  "A  batykók,  
ahogyan  annak  idején  nevezték,  a  papokat,  alig  különböztek  a  jobbágyok-
tól,  híveiktől:  ugyanúgy  viselték  az  úrbéri  kötelezettséget,  fizikailag  büntet-
hetők  vo l tak .  Együtt  dolgoztak  a jobbágyokkal  a  mezőn,  ahová  az  úri  bir-
tokok  intézői  akár  a  templomi  oltártól  is  kirángathatták  őket.  Egy-egy  
templom  mellett  4-5  vagy  több  papi  család  szorongott  együtt.  A  nehéz  
munkától  elgyötörve,  egyszerű  paraszti  öltözetben  a  "batykó"  semmiben  
sem  különbözött  a  paraszttól,  akivel  együtt  robotolt,  kocsmázott,  lakodal-
mazott.  Ezért  nem  meglepő,  hogy  a  teljes  műveletlenség,  szegénység  és  job-
bágyi  állapot  körülményei  között  alacsony  maradt  a  "batykók"  erkölcsi  
szintje  is.  Nem  volt  ritka  eset  körükben  az  erkölcsi  lazaság,  a  babonásság,  
az  alkoholizmus.  í g y nem  meglepő,  hogy  a fejedelmi  földbirtokok  intézői  
gyakorlatában  gyakori  volt  a  papi  tevékenység  ellenőrzése,  imák,paran-
csolatok  és  hasonlók  kikérdezése.  Az  uraság  sokféleképpen  beleszólt  az  



egyház  belügyeibe,  akadályozta  a  püspökök  lelkipásztori  működését.  
Őket  is jobbágyaiknak  tekintve  fenntartották  maguknak  a jogot  a  püspö-

kök  kinevezésére,  elűzésére,  birtokaik  kisajátítására,  büntetésük  kiszabá-
sára.  Ez  ellen  az  önkényeskedés  ellen  panasszal  sehová  nem  fordulhattak,  
hiszen  ezzel  a  lakossággal,  papjaikkal  és  püspöke ikke l  senki  sem  törő-
dött..." 

Ebből  a  súlyos,  szégyenteljes  állapotból  egyetlen  kivezető  út  volt:  a  
megfelelő műveltség,  a nevelés,  a jobbágyi  állapot  eltörlése,  az anyagi  és  
szociális  helyzet javítása.  A  papságnak,  amely jobbágyi  függőségben  élt,  
siralmas  helyzetéből  nem  volt  lehetősége  a  felszabadulásra.  Csak  az  ál-
lamhatalom  belátására  lehetett  számítani,  amelynek  módjában  állt  e  ke-
leti,  műveletlen  papságot  egyenjogúvá  tenni  a  latin  szertartású  papság-
gal.  Ennek az előfeltétele pedig  a Római Apostoli  Szentszékkel  köttetett  
egyházi  unió volt. 



3.3. Az  1646-os  Ungvári  Unió elfogadása 
a  papság által  

Közismert,  hogy  a  Keleti  és  a  Nyugati  Egyház  közötti  szakadásnak  
egyaránt voltak vallási  és politikai  indítékai. Az  uniós törekvések célja  az  
egyházak  közötti  egység  helyreállítása  volt  az  "egyek  legyenek"  krisztusi  
végakarat  értelmében.  A  dogmatikai  különbözőségeken  túl  jól  nyomon  
követhető  volt  a  Kelet  és  a  Nyugat  közötti  ellentmondások  mibenléte.  
Ennek  egyrészt  a császári  székhely  Rómából  Konstantinápolyba  való  át-
helyezése  volt  a  kiváltója,  másrészt  volt  egy  egész  sor  más jellegű  oka  is.  
A z  uniós törekvések magukba  foglalták egyebek között  a papság  szociális  
helyzete  és anyagi jóléte javulásának  reményét.  Hiszen  1573  óta,  amikor  
a  munkácsi  kolostor  birtokait  világi  hatalmasságok  sajátították  ki,  a  püs-
pökök  és  a papság  helyzete  tűrhetetlenné vált. Az  1596-os  Breszti  Unió  
példaértékű  lett,  megmutatva  mindazokat  az  előnyöket  és  hasznot,  
amelyre  vidékünk  keleti  papsága  számíthatott  az  Apostoli  Szentszékkel  
való egyesülést  követően.  

A z  unióhoz  vezető  első  lépésekkel  Atanáz  Krupeckij  és  Bazil  
Taraszovics  püspökök  próbálkoztak.  Saját  kezdeményezésük  és  belátá-
suk szerint  cselekedtek,  kellő előkészület  nélkül,  a  papság  és  a nép  támo-
gatásának  elnyerése nélkül.  Ily módon e próbálkozások  nem is lehettek  si-
keresek,  ezért meghiúsultak. A z  1612-ben  a katolikus Drugeth  gróf meg-
hívására  érkezett  Krupeckij  premislei  egyesült  püspököt  az  ünnepi  litur-
gia  celebrálása  közben  a  templomban  a  felbujtott  nép  kis  híján  megölte,  
csak  a  gróf  hadseregének  beavatkozására  sikerült  kimenteni  a  súlyosan  
megsebesített  püspököt.  

1 640-ben  Bazil  Taraszovicsnak Jászovba  kellett utaznia,  hogy az  egri  
püspök  előtt  felesküdjék  az  unióra.  Elutazása  előtt  a  szentmise  közben  
fogatta  el  katonaságával  a  kálvinista  Balling,a  munkácsi  vár  kapitánya,  
aki  elszánt  ellenzője  volt  a  Breszti  Uniónak.  Kétéves  fogságából  a  püs-
pök csak a pápa  és a király erőteljes közbenjárására szabadult  ki.  



Taraszovics folytatta a megkezdett munkát.  1662-ben  Bécsben  ünne-
pélyesen  elfogadta  a  katolikus  egyház  hitvallását.  Büntetésből  Rákóczi  
Ferenc  protestáns erdélyi  fejedelem megfosztotta  a munkácsi  kolostor fe-
lett  gyakorolt joghatóságától,  királyi  kegyelemből  csupán  egyházmegyéje  
határában  élhette tovább az életét.  

Taraszovics püspök uniós törekvései,  bár nem érhették el céljukat,  de  
megalapozták  a későbbi  Ungvári  Uniót,  amelyhez már  a papság  is csat-
lakozott.  Két  tudós,  az  egyesülés  ügyének  elkötelezett  bazilita  atya,  
Rosztosinszkij  Péter  és  Kosovics  Gavrilo,  aktívan  terjesztették  és  ma-
gyarázták  az uniós eszméket  a papság  körében.  

A z  Ungvári  Unió  elfogadása  szakaszonként  zajlott  le.  Első  szaka-
szaként  1646.  április  24-én  a  Drugethek  ungvári  vártemplomában  a  
szent  liturgia  során 63  lelkész Jakusics  György  egri  püspök  jelenlétében  
letette  a katolikus hitvallást,  elismerve  a katolikus egyház tanítását  és X . 
Ince pápát  főpásztorának.  

A z  uniós  folyamat  második  szakaszában  1648-ban  az  egyházmegye  
400  papja  püspökké választotta  Parthén  Péter  (Rosztosinszkij)  bazilita  
szerzetest,  az  unió legbuzgóbb  apostolát.  Parthén  a  Nagyszombati  Zsi-
naton  nyilvánosan  közzétette  az  unió  létrejöttének  tényét.  1652-ben  
Parthén  Péter hat archidiakónus  részvételével  levelet  intézett  a  pápához,  
amelyben  kérte  a  munkácsi  püspökség  elismerését,  Parthén  Péter  püs-
pökké választásának  megerősítését, valamint az alábbi  uniós feltételek jó-
váhagyását: 

—  a keleti szertartás megőrzését teljes  egészében;  
—  a püspökválasztási jog  fenntartását;  
—  az egyesült  papság  számára  a latin  szertartású  papsággal  egyenlő  

egyházi jogok és világi kiváltságok  biztosítását.  
Parthén  püspök  csak  1655-ben  kapta  meg  Rómából  a  megerősítést.  

Ennek  következtében  az  egyházközség  helyzete  az  unió  kezdetétől  nem  
volt  stabilnak  mondható,  a  lelkészek  egy  része  újra  skizmatizált.  
Máramaros vármegye  papsága  még sokáig  nem ismerte  el Parthén  Péter  



püspökségét,  és  csak  1 720-ban,  Bizánczy  György  püspök  idejében  tért  
meg.  Ezzel  Máramaros  visszakerült  a  munkácsi  püspökséghez,  az  uniós  
folyamat pedig  befejeződött.  

A z  Ungvári  Unió  történelmi  sajátossága,  hogy  a  papság  volt  az  a  
mozgató  erő, amely  a más vallású  mágnások,  földbirtokosok és a  művelet-
len  parasztság  unióellenes  törekvései  ellenére  meg  tudta  valósítani  az  
igen  fontos történelmi  törekvést:  a visszatérést  a  Római  Apostoli  Szent-
székkel való egységbe. Ez az esemény az  " 1646-os Ungvári  Unió"  néven  
került be a  történelembe.  



3.4. A  munkácsi  egyházmegye  
kanonizálása 

A z  1646-os  Ungvári  Unió  az Apostoli  Szentszékkel  való  újraegye-
sülést,  az egyházi  élet,  a tudomány,  a kultúra,  a  népoktatás  fellendülésé-
nek  kezdetét  jelentette.  Am  létrejöttének  és  önálló  működésének  egy-
aránt rengeteg akadálya  volt.  

A z  egyházmegye alapítása jóval korábban  megtörtént,  de erről  egyet-
len  írott  bizonyíték  sem  maradt  fenn.  A  Rómával  való  egyesülést  egy  
magyar  püspök közvetítette,  a Szentszék azonban  csak jóval később szer-
zett róla  tudomást. A z  akkori  politikai  helyzet  sem volt  a  legmegfelelőbb  
az egyházi  élet fellendüléséhez —  az egyházmegye világi  részről  semmi-
lyen  támogatást  nem kapott,  a  nép  az erdélyi  fejedelmek zászlói  alatt  az  
osztrák császár uralma ellen  harcolt.  

Régi  szokás  szerint  a munkácsi  püspököt  mindig  a  papság  választot-
ta,  döntésüket  az  osztrák  császár,  mint Magyarország  királya,  megerősí-
tette.  A  püspök  a csernekhegyi  kolostor javaival  rendelkezhetett,  viszont  
mindent  a császár  birtokolt.  Később  a  munkácsi  vár urának  tulajdonába  
kerültek  az  egyházi  földek.  így  tehát  a  püspökök  fokozatosan  a  várúrtól  
függtek,  aki  lassanként  az egyház ügyeibe,  sőt, vezetőinek  kiválasztásába  
is beleszólt.  A  munkácsi  püspök  kinevezésének jogát  tehát  hárman  gya-
korolták:  az Apostoli  Szentszék,  a császár  és a munkácsi várúr  közvetíté-
sével  az erdélyi  fejedelem.  S  végül:  a  római  katolikus  egyházfők  is  gyak-
ran  beleszóltak  a  dolgok  menetébe,  mivel  a  püspökség  az egri  érsekség-
hez tartozott.  

Bazil  Taraszovics  munkácsi  püspök  halála  előtt  Parthén  Pétert  
(Rosztosinszkij)  jelölte  ki  utódjául,  akit  1648-ban  a  papság  meg  is  vá-
lasztott.  Ugyanezen  év  augusztusában  a  Nagyszombati  Zsinaton  400  
pap  nevében  bejelentette  az Unió  létrejöttét.  Csak  1652-ben  küldte  el  a  
római  pápának  az Unió  dokumentumait,  egyúttal  kérte  a munkácsi  püs-
pökség szentesítését,  és saját személyének püspökké való  kinevezését.  



A  római  kúria csak  1655-ben  hagyta jóvá  Parthén  Péter  kinevezését.  
Am  az eltelt három  év alatt  az Unióhoz  nem csatlakozott  papok,  Bátho-
ry  Zsófia  munkácsi  kálvinista  várúrnő  ösztönzésére  újabb  püspököt  vá-
lasztottak Zékány Joanikij személyében,  aki  azonnal  be  is rendezkedett  a  
munkácsi  kolostorban.  Az  egyházmegye  tehát  két  részre  szakadt:  
Parthén  Péter  Szepes,  Sáros,  Ung  és Szabolcs  megye  egyesített  papsá-
gának  volt  a  feje,  míg  a  másik  részt,  Bereg  és Máramaros  megyét,  illetve  
a  munkácsi  kolostort Zékány  püspök  kormányozta.  Parthén  csak  1664-
ben vehette  át újra székhelyét,  amikor Bereg  megye papjainak  zöme csat-
lakozott  az  Ungvári  Unióhoz.  A  püspöknek,  bár  a  kolostor már  a  fenn-
hatósága  alá  tartozott,  még  sokáig  kellett  harcolnia  a jogaiért.  A  papsa-
got  elméletileg  ugyan  felszabadították  a  jobbágyi  kötelezettségek  alól,  
gyakorlatilag  azonban  a helyzete  nem javult. 

Parthén  Péter  halála  után  zűrzavaros  állapotba  került  az  egész  egy-
házmegye:  fellángoltak a harcok az újjáéledő pravoszlávokkal,  szétesőben  
volt  a  papság.  De közbeszólt  a Gondviselés  és megmentette  a  közösséget  
a  hanyatlástól:  De Camelis József  személyében  új,  igen  művelt  és  energi-
kus  görög  származású  püspök  állt  az  egyházmegye  élére  (1690-1706) ,  
akit  Kollonich  Lipót  esztergomi  bíboros ajánlására  a Szentszék  vikárius-
sá  is kinevezett.  De Camelis  kiváló főpásztornak bizonyult;  hűen  ragasz-
kodott  az  Unióhoz,  munkássága  alatt  1  1 helyi  zsinatot  hívott  össze.  A  
politikai  helyzet  egyre  rosszabbodott,  s  a  püspök  kénytelen  volt  elhagyni  
Munkácsot;  Eperjesen  telepedett  le,  és később itt is halt  meg.  

A  sok egyéb  gond  mellett  most már  a  püspöki  székért  is  komoly  harc  
folyt:  az  uniátus  papok  Hodemárszky Józsefet  támogatták,  akit  I. József 
császár  is jóváhagyott,  ám Róma  ezzel  nem  értett  egyet  —  a  pápai  jelölt  
ugyanis Jurij Vinnyickij  (1 707-1 710)  volt,  az ő lemondása  után  pedig  a  
galíciai  Pohkarp  Filipovics  (171 1-1714)  lett  az  egyházmegye  vezetője.  
Ebbe viszont az osztrák császár nem egyezett bele.  Ezenkívül  a  munkácsi  
vár  urának,  II.  Rákóczi  Ferenc erdélyi  fejedelemnek  is volt saját  püspök-
jelöltje:  Kaminszky  Péter.  S  végül az egri  érsek is bejelentette,  hogy egye-



dül  ő tarthat  igényt  e rangra.  így  lett egyszerre  három vezetője  is az  egy-
házmegyének,  valójában  azonban  egyikük  sem  végezte  főpásztori  teen-
dőit. A z  egység  bomlásnak  indult,  a  papság  és  a  nép  egyaránt  eltávolo-
dott  az  Uniótól,  sőt,  sokan  akadtak  olyanok  is,  akik  átálltak  a  kálvinista  
hitre,  vagy  pravoszlávvá  lettek.  Ugyancsak  szükségessé  vált  tehát,  hogy  
valaki keményen összefogja és irányítsa  a vallás  dolgait.  

Rákóczi  Bizánczy Györgyöt nevezte ki püspöknek —  őt az egri  érsek  
is  elismerte vikáriusaként. Am  a helyi  papok  által  választott,  és  a  Róma  
által  is elismert Hodemárszky József sem volt hajlandó oly könnyen  félre-
állni. Végül  is mindketten  részt vettek egy Munkácson  megtartott  zsina-
ton,  ahol  a  papság  újra  kihangsúlyozta  püspökválasztó  jogát  és  kijelen-
tette,  hogy  nem hajlandó  elismerni  a  Szentszék  által  kinevezett  apostoli  
vikáriusokat,  illetve nem engedi,  hogy bárki  is beleavatkozzék  az  egyház-
megye  belügyeibe.  Róma  mindezeket  a  magyarázatokat  elvetette,  és  a  
következő  válaszokat  küldte  vissza:  a  munkácsi  püspökség  nem  létezik,  
mert  pravoszlávok  alapították;  Parthén  Péter csak Munkács  népének  fő-
pásztorává,  nem pedig  az egyházmegye  püspökévé volt  kinevezve;  és vé-
gül:  a  papoknak  nincs joguk  püspököt választani,  így  a  császárnak  sincs  
hatalmában  e döntések jóváhagyása.  Folytatódott tehát  a  káosz...  

A z  egység  érdekében  a  Szentszék  végül  is  engedett,  s  1 7 13-ban  a  
III.  Károly  császár  által  is ajánlott  Bizánczy  Györgyöt  tette  meg  a  mun-
kácsi  egyházmegye vikáriusává,  ezzel  újra kihangsúlyozva  és fenntartva  a  
végső döntés jogát. 

Nehéz  idők köszöntöttek György  püspökre. Az  egri  érsek továbbra  is  
erőszakosan  ragaszkodott  vezető  szerepéhez,  s  ezt  azzal  magyarázta,  
hogy  e terület  már Szent  István király  óta az egri  egyházmegyéhez  tarto-
zott,  sohasem  különült  még  el,  és  nem  is  kanonizálták.  Idővel  még  egy  
olyan hagyomány  is kialakult,  mely szerint  a munkácsi  püspököket az eg-
ri  érsek ajánlásával  választották,  s az, beiktatása  után,  személyesen  az ér-
seknek  tett hűségesküt.  E tényekre  írásos bizonyítékok  is bőven  akadtak.  
A  munkácsi  főpásztor tehát ugyancsak  függött Egertől:  innen  kellett  en-



gedélyt  kérnie  a zsinatok összehívására,  sőt,  a papok felszentelésére  is.  E  
dolgok  elégedetlenséget  váltottak  ki  a  püspök  és  a  papság  részéről  egy-
aránt;  a  nép  pedig  mindezt  a  keleti  szertartás  megsemmisítésére,  
latinizációra  irányuló  cselekvésnek  fogta  fel  —  válaszképpen  egyre  job-
ban távolodott az Unióban  foglaltak betartásától,  gyakran  fellázadt.  

1733-ban  ilyen  hagyatékkal  váltotta  fel  Bizánczy  Györgyöt  
Olsavszky Simeon  István, akiből  a papok hamarosan  igen  kiábrándultak,  
az egri  érsek iránt tanúsított rendíthetetlen  hűsége  miatt.  

István püspök halálával testvére,  Olsavszky  Mihály  lépett  a  helyébe.  
A z  ő kinevezési  okmányában  már szó sem  esett az Egernek való  aláren-
deltségről  —  ennek  ellenére  sűrűn  támadtak  ilyen  jellegű  problémái.  
Ezek  megoldásában  Mária  Terézia  császárnő  is  gyakran  "segédkezett",  
hisz érdekében  állt az egyházmegye függetlenítése.  

Erre  az  időre  esik  az  az  erős  pravoszlávosító  mozgalom,  mely  
Szofóniás  és Nenádovics  Pál  papok  nevéhez fűződik.  S  természetesen  a  
gazdasági  helyzet  is  fontos szerepet  játszott,  mert  a  nép  azt  remélte,  ha  
átkeresztelkedik,  akkor megszabadul  az  egyházi  adóktól.  E  tényezők  fo-
kozatosan  egy  nem is annyira vallási,  mint  inkább politikai  mozgalom  ki-
bontakozásához  vezettek,  mely  nagyon  nyugtalanította  Mária  Teréziát.  
A  császárnő  kénytelen  volt  hadsereget  küldeni  a  mozgalom  elfojtására,  
ami  végül  is  nem  a katonák,  hanem  Olsavszky  püspök  érdeme  lett.  Sze-
mélyesen  utazott ugyanis a kirobbanó felkelés központi helyeire,  beszélt  a  
helybeli  papokkal  és hívekkel,  megmagyarázta  helyzetüket,  csillapította  a  
kedélyeket.  Ebben  az időben  keletkezett  "A  nyugati  és  a  keleti  egyházak  
szent  egységéről"  című  írása  is. Olsavszky békítő szándékát siker  koronáz-
ta,  s ezzel  bebizonyította  a lelki vezetés hatalmát  a nyers erőszak fölött.  A  
nép  megnyugodott,  és  elismerte  a  munkácsi  uniátus  püspököt  —  a  dol-
gok  ilyen  alakulásával  Mária  Terézia  is meg volt  elégedve,  s támogatta  a  
munkácsi  püspökség  kanonizálását.  

Azonban  Olsavszkynak  —  akárcsak elődeinek —  sem sikerült végleg 
megszabadulnia  Eger  igájától,  sőt,  az  érsek,  megsértve  minden  eddigi  



megegyezést,  ellenőrzést  rendelt  el  a  munkácsi  püspöki  rezidencián.  Ez  
hatalmas  felháborodást  váltott  ki  úgy  a  papság,  mint  a  hívek  körében.  
Olsavszky  válaszul  összehívta  az  egyházmegyei  szinódust,  s  írásban  
küldte  el  tiltakozásukat  Rómának.  Az  okmány  másolatát  az  apostoli  
nuncius és Mária  Terézia  is  megkapta.  

Egerből  erre  újabb vád  indult  az Apostoli  Szentszék  elé:  Olsavszky,  
bár egyesíti  a papságot,  skizmatikus,  s szakadásra  készül —  ezért kell  fo-
lyamatos  ellenőrzés  alatt  tartani. A z  egri  érsek  tehát  igyekezett  az  Unió  
sikereit  magának  kisajátítani,  s  Munkácsot,  ahol  csak  tehette,  háttérbe  
szorítani.  Ez  teljes  feszültséget  és  ellenségeskedést  váltott  ki  mindkét  fél  
között.  S  mivel  Róma  messze esik ettől  a területtől,  a pápa  nem volt  tisz-
tában  a  helyi  eseményekkel,  így  a szentesítés  ügyét  egy  időre  egyszerűen  
félretette. 

Olsavszky  Mihály  meghalt,  s helyére  segédjét,  Bradács János  diakó-
nust jelölték,  akivel azonban —  szintén függetlenségi  törekvései  miatt  —  
Eger  egyáltalán  nem  volt  megelégedve.  A  Szentszék,  az  újabb  viták  el-
kerülése  végett,  a jelöltet  1 768-ban  csak  apostoli  vikáriussá  nevezte  ki,a  
püspökség  függetlenítésének  ügyét  viszont  ismét  halogatta.  XIII.  Kele-
men  pápa  sajnálkozását  fejezte ki  a  dolgok  ilyetén  alakulása  miatt,  s  kö-
zölte,  hogy  a  munkácsi  püspökség  továbbra  is  a  régi  rendszer  alapján  
működik. Váratlan  csapás volt ez az uniátus papság számára.  A  császári  
udvar  is felháborodott  e döntésen,  sőt,  kijelentette,  hogy az egri  püspök-
ségnek való alárendeltség  sem volt olyan  igazságtalan,  mint Rómának  ez  
a határozata  a görög katolikusokkal  szemben.  Ezután  volt még egy jelen-
téktelen  békülési  kísérlet,  amit  az  egri  érsek  heves  vádjai  és  támadásai  
meghiúsítottak. 

A z  egyházi vezetés Bacsinszky András vikáriust bízta  meg az  önálló-
sulás  ügyével,  és  elküldte  Bécsbe,  hogy  ott  Mária  Terézia  segítségével  
meggyőzze  a  Szentszéket  a  munkácsi  püspökség  függetlenségének  fon-
tosságáról.  Bacsinszky  sikerrel  járt.  XIV.  Kelemen  pápa,  figyelmen  kí-
vül  hagyva  az  egri  érsek  ellenvetéseit,  1771.  szeptember  19-én  kiadta  a  



munkácsi  püspökség  függetlenségéről  szóló  bullát,  melyben  az  esztergo-
mi  érseknek,  mint  saját  metropolitájának  rendeli  alá  az  új  egyházi  intéz-
ményt.  A  rezidencia  székhelyéül  Munkácsot  jelölték  meg,  a  templomot  
katedrálissá  avatták.  De  mivel  sem  a  püspökség  épülete,  sem  a  templom  
nem voltak megfelelő állapotban,  Bradács János utóda,  Bacsinszky  And-
rás  Ungvárra  vitette  át  székhelyüket.  Viszont  a  "Munkácsi  püspökség"  
elnevezés a mai napig  megmaradt.  

így  jött  létre  tehát,  123  évvel az Ungvári  Unió  után  az  önálló,  kano-
nizált  görög  katolikus  munkácsi  püspökség,  elfoglalva  megérdemelt  he-
lyét  a katolikus  egyházban.  



3.5. Az  egyházi élet és a kultúra fejlődése az 
Unió utáni  időszakban  

A z  Unió  létrejötte  nem jelentett  azonnali  javulást  a  papság  és  a  nép  
életében.  Időre volt szükség, míg  a földhözragadt egyházi személyek  elér-
ték  a nyugati  latin szertartású  kereszténység  színvonalát.  I. Lipót  osztrák  
császár  csak  1692-ben,  tehát az Unió  után 46  évvel  írta alá  azt  a  doku-
mentumot,  melynek  értelmében  a  papok  és családjaik  mentesültek  a  hű-
béri  kötelezettségek  alól,  s bizonyos jogi  kiváltságokat  is  élvezhettek.  Ez  
a  rendelet  természetesen  nem  nyerte  el  a  földesurak  tetszését,  akik  így  
több mint  kétezer adófizetőt veszítettek  el, családostul,  nem  is beszélve  a  
hatalmas földterületekről,  melyek az egyház tulajdonába  kerültek.  A  ha-
tározat valójában  csak  1 720-ban  —  ekkor  erősítette  meg  III.  Károly  ki-
rá ly—  lépett életbe,  s e késés maga  után vonta  a kultúra  és az oktatás  le-
maradását  is.  

Vidékünk  két  vallási  kulturális  központja  abban  az  időben  a  
(hrusevói)  körtvélyesi  és a munkácsi  kolostor volt.  E két intézmény  azon-
ban  egyre  kevésbé  volt  képes  ellenállni  a  latin  szertartás  terjedésének,  s  
így szükségessé vált  a  görög katolikus vallás szélesebb körű  ismertetése,  s  
egy alapos kárpátaljai  történelem  megírása.  

A  ruszinok  múltjáról  tudományos  szempontból  először  Basilovits  
Joanikij  (1 742-1821),  a munkácsi  kolostor apátja  írt,  korának  egyik fel-
világosult  és jól  képzett személyisége.  Műve  rövid elmélkedésként  indult,  
de  mire  a végére ért,  a kárpátaljai  görög katolikus egyház történetévé  tel-
jesedett ki.  

Kollár  szlovák  történész  írásai  alapján  Kárpátalja  fejlődésében  a  kö-
vetkező korszakokat jegyezte fel: 

—  a ruszinok már az I. században  a Duna-medencében  éltek;  
—  a munkácsi  püspökséget már a VI. században  megalapították;  
—  a  ruszinok  közül  sokan  még  jóval  Cirill  és  Metód  térítései  előtt  

megkeresztelkedtek; 



—  a független "ruszin fejedelemség" már a IX. század  elején  létezett.  

E  kutatások  alapján  Basilovits  arra  a  következtetésre jutott,  miszerint  
a  ruszinok már  a magyar honfoglalás  előtt (896)  itt éltek területünkön,  s  
akkor már létezett a munkácsi  püspökség  is.  

A  történetírás  kapcsán  érdemes  megemlítenünk  Paszteli  Iván  
(1 741 -1 799)  munkácsi  kanonok  nevét,  kinek  két  műve jelent  meg  e  té-
makörben:  "A munkácsi  püspökség  története  ",  valamint  "A  ruszinok  ere-
dete".  Szintén  a  kor jelentős  történészeként  tartjuk  számon  Lutskay  Mi-
hály  ungvári  papot;  "A kárpáti  ruszinok  története"'  című  írása  —  bár  
nyomtatásban  csak  nemrég  jelent  meg  Szlovákiában  —  jelentős  forrás-
anyagként  szolgált  a  jövendő  szakmabéliek  számára  is.  Kollárhoz  és  
Basilovitshoz hasonlóan  Lutskay  is  őslakosokként  említi  a  ruszinokat  vi-
dékünkön,  szerinte viszont a kereszténységet csak Cirill  és Metód  hatásá-
ra  vették  fel  a X .  században.  A  hatkötetes  történelem  értékét  főképp  a  
benne közölt eredeti szövegű dokumentumok  képviselik.  

Időben  egy  kevésbé  jelentős  történész  pap  következik,  aki  szintén  a  
kárpátaljai  ruszinok múltjával  foglalkozott, figyelembe véve a galíciai  és  a  
magyar  történelem  idevágó részeit, valamint Kollár, Safank,  Dobrovszkij  
és Gyidickij  műveit.  

A  kor  legismertebb  történésze Hodinka Antal  (1864-1946).  Görög  
katolikus  pap  családjában  született,  Budapesten  járt  szemináriumba,  de  
tehetsége  és érdeklődése  a történelemhez sodorta,  s így  a budapesti  egye-
tem  történelem  karán  folytatta  tanulmányait,  szakítva  a  teológiával.  Vi-
lágszínvonalú  történetírónk  lett,  a X X .  század  ismert  alakja,  az  M T A  
tagja.  1942-től  az  Ungváron  működő  Kárpátaljai  Tudományos  Társa-
ság elnöke. Témánkhoz kapcsolódó  fő műve  "A munkácsi  görög  katolikus  
püspökség  története  ", melyet az Akadémia  kérésére  írt.  

Századunk  történetíróit  is  érdekelte  e  téma:  Pap  István  egyháztörté-
nész  (1917-1990)  fő  műve,  "A kereszténység  kezdetei  Kárpátalján"'  a  
legújabb adatok alapján  íródott,  melyek  szerint  a  területünkön  már az V. 
században  léteztek szláv települések,  s a szláv földek közül  itt terjedt  el  a  



leghamarabb  a  kereszténység.  Feltevése  alapján  Cirill  és  Metód,  útban  
Morvaország  felé, hosszabb  időt töltöttek az  akkori  Kárpátalján,  megis-
mertették  az embereket  a keresztény hittel,  papokat szenteltek föl, sőt,  el-
érték, hogy Róma  püspököt is küldjön  a születő közösség  élére. A  szerző  
még ennél  is tovább megy:  szerinte már Rusz-Ukrajna  népeinek,  később  
pedig  a  magyaroknak  a  megkeresztelésében  is  részt  vettek  a  kárpátaljai  
papok. 

Vidékünkön  az  egyházak  történelme  igen  sok  embert,  s  elsősorban  
papot  érdekelt.  Megérdemlik,  hogy felsoroljuk neveiket:  Dóhovics  Lász-
ló  (1 783-1848),  a Magyar Tudományos Akadémia  tagja;  Bendász  Ist-
ván  ( 1 903-1991 ) , vidékünk és a munkácsi  püspökség történetének  kuta-
tója;  Varga  Gyula  (1883-1930)  író,  történész;  dr.  Hadzsega  Bazil  
(1864-1938) ;  Ivancsó  Elek  (1886-1962),  az  ungvári  gimnázium  pap-
tanára;  Zsatkovics  György  (1855-1920)  egyháztörténész,  a  munkácsi  
egyházmegye  múltjának  beható  tanulmányozója;  Kontratovics  Iréneusz  
( 1878 -1957 )  autodidakta  történész;  továbbá  Lengyel  Mihá ly  
(1858-1907) ,  Matej  Miklós  (1867-1942),  Musztyanovics  Emélián  
(1 877-1 947),  akik rengeteg  történelmi  témájú  cikket  publikáltak  külön-
böző újságokban,  folyóiratokban.  

Az  Ungvári  Unió  elfogadásával  a  ruszinok  vallási  szempontból  két  
részre  szakadtak:  az egyik részt azok  a  pravoszlávok képezték,  akik  a ke-
let-bizánci  szertartást  követték,  a másikat  pedig az uniátusok,  akik  mind-
inkább  elfogadták  a  nyugati  katolicizmust.  Eleinte  a  pravoszláv  hitűek  
voltak  többségben,  a  nép  is  inkább  feléjük  húzott,  övék volt  a  hrusevói  
nyomda,  az  erdélyi  nemesség  támogatását  is  elnyerték.  De  nem  tudták  
kihasználni  ezt  az  előnyt,  mert  papjaik  nem  rendelkeztek  kellő  tudással  
és műveltséggel.  így  tehát száz  éven belül  a  mérleg  a másik  oldalára  bil-
l ente  stabil hátteret  és pozíciót  a görög katolikusok szerezték  meg.  

1 689-től  az  Egernek  való  alárendeltség  eleinte  heves  tiltakozást  vál-
tott ki, melyet azonban fokozatosan ellensúlyoztak  a  pozitív változások:  a  
latin  szertartású  papok  elismert  külföldi  egyetemeken  tanultak,  s  így  az  



egyházközségek  vezetői  mind  felsőfokú végzettséggel  rendelkeztek  —  ez  
máris hatalmas fölényt jelentett. 

A  munkácsi  püspökök  fő feladatuknak  tekintették  a  nép  művelését,  
oktatását;  már  régóta  működtek  kolostori  iskolák  Munkácson,  
Kisbereznán,  Miszticén,  Huszt-Baranyán,  Máriapócson.  A  munkácsi  
tanoda  esetében  még  egy  okirat  is  fennmaradt,  melyben  Parthén  Péter  
püspök  III. Ferdinánd  királyt anyagi  segítségnyújtásra kén,  mivel az  isko-
la  diákjai  és  szerzetes  tanárai  egyaránt  éheztek,  fáztak,  nyomorogtak.  
Különösen  sokat  tett  az  oktatás  érdekében  De  Camelis  püspök:  1672-
ben  egy  memorandumot  küldött  a  királynőnek,  melyben  a  papság  tudat-
lanságát,  a művelődés szükségességét  ecsetelte.  1 744-ben  Olsavszky  Mi-
hály  Mánuel  a  munkácsi  elemi  iskolát  papi  szemináriummá  szervezte  át  
és  két  részre  osztotta:  az épület  egyik  felében  olvasást,  írást,  számtant  ta-
nulhattak úgy a gyerekek,  mint a felnőttek, sőt,  a tudatlan papok is;  a má-
sikban  pedig  teológiai  tanfolyam  működött,  ahol  maga  a  püspök  és  más  
—  Egerben,  Budán,  Lembergben,  Bécsben  végzett  —  papok  adták  elő  
a  tananyagot.  Érdekességként  ide  tartozik,  hogy  Bécsben  1744-ben  
megnyílt  a  Barbareum  görög katolikus  felsőfokú papi  szeminárium,  ahol  
a  48  helyből  tizenegyet  a  munkácsi  egyházmegye  papnövendékeinek  
ajánlottak fel.  

Mária  Terézia  oktatási  rendelete  (Ratio  Educationis)  szerint  kilenc  
körzetben  öt-ötféle  iskolát  kellett  elindítani.  A  körzetek  egyikének  köz-
pontja  Ungvár  lett.  De  mivel  az osztrák kormány  pénzt  nem különített  el  
ilyen  célból  vidékünk  számára,  a  görög  katolikus  egyház vállalta  magára  
a  terv  megvalósítását.  1866-ig  a  ruszin  falvakban  már  több  mint 300  is-
kola  működött;  Ungváron  gimnázium  és  görög  katolikus  tanítóképző  lé-
tesült  (1 794) . 

A z  egyház  kulturális  életének  egyik  fontos  eseménye  a  püspökség  
székhelyének  és a görög katolikus egyházi  iskolának az áthelyezése  Ung-
várra,  mely utóbbit— Mária  Terézia  indítványozására  —  papi  szeminá-
riummá  alakítottak  át;  később ez lett  a  görög katolikus egyházi  akadémia  



(1941) .  Bacsinszky András  püspöksége  idején  létrehozták  a  kancellári-
át, az archívumot és a könyvtárt. 

A z  ungvári  papi  szeminárium  lett  a  kárpátaljai  görög  katolikus  egy-
ház  és kultúra  újjászületésének  a  központja.  Működésének  idején  innen  
került  ki  (1 777-1949)  a vidékünkön  és  a  szomszédos  megyékben  szol-
gáló  papok  zöme.  Itt  tanultak,  és  lettek  később  munkácsi  püspökök:  
Paszteli  Iván,  Papp  Antal,  Szemedi  Iván,  Holovács József,  Margitics  
Iván. A z  eperjesi  főpásztorok  közül  Tarkovits  György,  Gaganec József, 
Tóth  Miklós,  dr. Nóvák  István,  a hajdúdorogiak  közül Miklóssy  István,  
dr.  Dudás Miklós végeztek  itt. Többen  külföldön folytatták tanulmánya-
ikat,  teljesítettek szolgálatot.  A  papok arra  is felesküdtek, hogy  hivatásuk  
mellett  legfőbb  céljuk  a  tudomány  és  a  kultúra  fejlesztése,  támogatása,  
terjesztése  lesz.  

Fontos  történelmi  adat,  amelyre  büszkék  lehetünk:  nálunk  már  

1 776-ban  működött  felsőfokú oktatási  intézmény,  azaz huszonegy  évvel  

a  moszkvai  egyetem  alapítása  után  és  43  évvel  a  szentpétervári  előtt,  

ahol  már  kárpátaljai  előadók  is  tanítottak  (Balugyánszky  Mihály,  

Kukolnik Vaszil). 

A  kultúra fejlődésére területünkön bizonyos történelmi tények is nagy 

hatással  voltak.  A  bizánci  kereszténység  felvételével  a  kárpátaljai  ruszi-

nok vallási  téren  a  kelettől,  politikailag  pedig  Magyarországtól  függtek,  

ahol  viszont  a  latin  szertartás  volt  a  domináns.  Természetesen  a  művelt-

ség  terén  is  a  latin  nyelvtudás  volt  a  mérvadó,  s  így  az  anyanyelvűség  

csak nehezen  fejlődhetett.  

A z  irodalmi  alkotások  között  az  evangélium-fordítások,  egyházi  

könyvek, imádságok,  olvasmányok,  zsoltárok voltak az elsők. A  kor egyik 

ismert  ószláv nyelvtankönyvét  Koczák Arzéniusz  (1 734-1800)  pap  írta  

1 768-ban.  (Galícia  területén  hasonló grammatikát  csak hatvan  évvel  ké-

sőbb,  1829-ben  szerkesztettek,  s  csak  1910-ben  jelentette  meg  Iván  

Mogilnyickij.)  Egyházi  irodalom  feldolgozásával  foglalkozott  Lutskay  



Mihály:  Munkácsi  zsoltár  (a  VI.  századból),  Királyi  evangélium  

(1401-ből)  stb.  

A  görög  katolikus  egyház  számára  az  Unió  utat  jelentett  a  nyugati  

kultúra felé. A  kortárs skolasztikus filozófia támaszként szolgált az önálló 

gondolkodáshoz,  az egyház jogainak  megformálásához.  A  latin  írásbeli-

ség  terjedése  törvényszerűen  magával  hozta az anyanyelvűség  fejlődését:  

sokan  nem értették  a latint,  szükségessé vált,  hogy ószlávra vagy  ruszinra  

fordítsák  az egyházi  és világi  irodalmat,  hisz  a  cél  az  emberek  művelése,  

oktatása volt. Kialakult tehát az un. nyelvi dualizmus:  a hivatalos  egyházi  

művek latinul,  a prédikációk,  valamint  az egyházi  versek,  prózák  ruszinul  

íródtak. Jó  példa  erre  Paszteli  Iván munkássága,  aki vallásfilozófiái érte-

kezéseit latinul,  szatirikus témájú verseit viszont anyanyelvén,  ruszinul  ír-

ta. 

A  papság  tisztában  volt  azzal  a  ténnyel,  hogy  szükség  van  az  embe-

rek  oktatására,  mert  csak  így  rakhatják  le  a  fejlődőképes  kulturális  élet  

alapjait.  S  ehhez eszközök kellenek:  először is írásbeliség,  ábécé,  továbbá  

szótárak,  nyelvtanok,  irodalom-  és  nyelvtankönyvek.  Olekszandr  

Duhnovics  (1803-1865)  egyike  volt  azoknak  a  nagy  elődöknek,  akik  

munkájukat  e célnak  szentelték.  Irodalmi  és  pedagógiai  művei  egyaránt  

kiemelkedők.  Verseiben  és drámáiban  fontos szerepet kaptak  a  népkölté-

szeti  motívumok;  alkotásainak  nyelvezete tiszta, szépirodalmi  szintű.  Ele-

inte  az  ószláv,  később  az  orosz  nyelv  elsőbbségét  hirdette.  A  munkácsi  

kolostorban  nyomda  létrehozására  törekedett,  megalapította  a  Hittudo-

mányi  Társaságot  (később Nagy  Szent  Bazil  Társulat),  melynek  célja  a  

munkácsi  egyházmegye  és  Eperjes  környékének  ellátása  vallási  és  tan-

könyvekkel,  újságokkal  és egyéb irodalommal.  Ok szorgalmazták  például  

a  ma  is  ismert  "Hlib dusi"  (Lélek,  kenyere)  című  imakönyv  szerkesztését  

és  kinyomtatását.  Két  verse,  a  "Ruszin  voltam,  vagyok  és  leszek  "> vala-

mint  a  " K á r p á t a l j a i ruszinok"  a ruszin  nép hitvallásává,  illetve himnuszá-

vá lett.  



Volosin Augusztin  (1874-1946)  pap,  író, költő, pedagógus,  közéleti  

személyiség  neve  is  szorosan  ide  tartozik.  Vallási  és világi  témájú  müvei  

mellett  elsőosztályos  olvasókönyvet,  logikai  és  természettudományi  tan-

könyvet  is  írt,  több  vallástudományi  kiadvány  szerkesztője  volt.  A  jeles  

népművelők  sorolását  tovább  folytathatjuk  Dobey János  (1813-1874) ,  

Dudinszky  István  (1866 -1946 ) ,  Fogarasi-Berezsanin  Iván  

(1756-1834) ,  Szilvay  Iván  (Uriel  Meteor,  1838-1904),  Sztavrovszkij-

Popradov  Jurij  ( 1850 -1899 ) ,  Fencik  Jevhenyij  ( 1814 -1903 ) ,  

Zsatkovics Jurij  (1855-1920) ,  Pavlovics  Olekszandr  (1819-1900)  ne-

vével. 



3.6.  A  görög katolikusok  és a pravoszlávok 
viszonya az Uniót követő  időszakban  

(1944-ig) 

Az  Ungvári  Unió  gyógyír  volt  mindenféle  kulturális  és  társadalmi  
sebre.  Nemcsak  szellemi  vonatkozásban  vált  tapasztalhatóvá  a  fejlődés,  
de  szemmel  látható  változások  is  bekövetkeztek  —  ekkor  kezdték  el  pél-
dául  a  fatemplomok  átépítését  kőtemplomokká.  (Csak  Popovics  Vaszilij  
püspöksége  idején  (1 796-1864)  több mint 300  ilyen jellegű  munkát  vé-
geztek.  Érezhetővé vált,  hogy az Unió  nem a népre  "erőszakolt  kényszer"  
volt, hanem általa beteljesült  Isten  akarata.  

De valójában  mégsem  volt  minden  ennyire  szép  és harmonikus.  Elég  
volt  egy  apró  szikra,  valamilyen  csekély  elégedetlenség,  s  az  emberek  
máris  az  "őseik hitének" visszatértét  kívánták.  Ilyen  esemény  zavarta  meg  
a  lakosságot  a XIX.  század  elején,  amikor  Kárpátalján  terjedni  kezdtek  
a  pánszláv,  ruszofil  eszmék.  Két  moszkvai  tudós,  Pogogyin  (1835)  és  
Szreznyevszkij  (1842) ,  az  ún.  moszkvai  messianizmus  gondolatát  pró-
bálták  meghonosítani  területünkön,  mely  szerint  a  pravoszláv vallás  oszt-
hatatlan  egység,  Moszkva  a "Harmadik  Róma",  az orosz főváros pedig  a  
török  iga  alá  került  Konstantinápoly  egyetlen  "jogutódja".  Oroszország-
ban  egyre  nőtt  az  érdeklődés  az  Osztrák-Magyar  Monarchia  
"oroszlakta"  területei  —  Galícia,  Bukovina  és  Kárpátalja  —  iránt,  az  
"oroszhontól elválaszthatatlan  térség"  iránt.  

Volodimir Lamanszkij  orosz tudósnak  a tanulóifjúság egész  nemzedé-
két  sikerült  arra  buzdítania,  hogy  tanulmányozza  a  cári  birodalom  hatá-
rain  kívül  élő  "oroszok" életét.  Köztük  volt O.  Petrov  (1859-1932) ,  aki  
behatóan  foglalkozott  Kárpátaljával.  Sőt,  olyanok  is  behatóan  támogat-
ták  a kárpátaljai  ruszofil mozgalom kibontakozását,  mint  Pobedonoszcev,  
az  orosz Szent  Szinódus  miniszteri  hatáskörű  vezetője  és  gróf Volodimir 
Bobrinszkij,  az  Orosz  Állami  Duma  képviselője.  Hirdették,  hogy  az  



egyedüli  kapocs  "az orosz egységhez  tartozó kárpátaljaiak"  és keleti  test-
véreik  között  a  pravoszláv  vallás.  A  moszkvai  messianizmus  kárpátaljai  
zászlóvivője  nemzeti-politikai  téren  Dobránszky  Adolf  (1817-1901) ,  
vallási-kulturális  téren  pedig  Rakovszkij  Iván  (1815-1885)  volt.  Pán-
szláv,  illetve  pravoszláv  eszméiket  főképp  a  szláv  ajkú  diákok  között  ter-
jesztették.  Szerintük  "szent  Rusz  messianizmusa"  az  orosz cári  hatalom  
irányításával  a  pravoszlavizmus  "egyedüli"  oltalmazója,  a  
pravoszlavizmus pedig  "egyedüli" biztosítéka  "az orosz egyház és nemze-
tiség"  fennmaradásának  Kárpátalján  és  Galíciában.  Bár  ez  az  elmélet  
kulturális  téren  nem talált táptalajra,  vallási vonatkozásban  viszont  annál  
inkább.  S  ez  bizony  káros  hatással  volt  a  nép  vallási  életére,  aláásta  a  
nép szemében az Apostoli  Szentszék  tekintélyét.  

A z  első  ilyen  pravoszláv  mozgalom  a X X .  század  elején  kezdett  ki-
bontakozni  Iza falu kisebb  paraszti  közösségében Vladimir Andrej  kán-
tortanító  vezetésével,  a  közösség  papja,  Rakovszkij  atya  hatására.  Tá-
mogatást  az  Amerikába  kivándorolt  falubéliek  nyújtottak  azzal,  hogy  
unióellenes  brosúrákat  és  szórólapokat  küldözgettek  a  községbe.  1902-
ben  ez  a  kis csoport  a szerb  pátriárkához fordult,  hogy  pravoszláv  papot  
kérjen  tőle.  Az  atya  Geraszim  Petrovics  személyében  meg  is  érkezett,  
azonban  a  kultuszminisztérium  politikai  okokból  azonnal  fellépett  elle-
ne,  s elparancsolta  a faluból, valamint rendre utasította  a  pravoszlávokat,  
így jöttek létre területünkön  a "pravoszlávia  első mártírjai".  1903 végén  a  
magyar  kormányzat  a  mozgalom  kezdeményezőit  vezérükkel,  
Vladimirral  együtt  bíróság  elé  állította  Máramarosszigeten,  az  "Orosz-
országgal  fenntartott  kapcsolatok"  vádjával.  A z  eljárás  során  az  
izaiakhoz  csatlakoztak  a  nagylucskaiak  is,  ahol  néhány  visszatért  ameri-
kai  emigráns  volt  a  buzdító.  Az  emberek  rájöttek,  hogy  ha  áttérnek  a  
pravoszláv hitre,  azzal  kifejezhetik nemtetszésüket  a magyar  kormányzat-
tal  szemben  —  ezt  a  helyzetet  nagyon  jól  kihasználták  a  
moszkofilágensek saját  céljaik  érdekében.  1913  végén  a  magyar  hatósá-
gok  újabb  bírósági  (máramarosi)  eljárást  indítottak  ez ügyben,  melynek  



során 94  izait  tartóztattak  le,  beleértve  a  mozgalom  fejét, Kabaljuk  szer-
zetest  is.  A  vád:  a  közrend  megsértése,  kormány  elleni  uszítás. Végül  is  
kiderült,  hogy  a  pravoszláv  mozgalom  egyedüli  oka  a faluban  a  helybéli  
pap,  akivel  a  hívek  nem  voltak  megelégedve.  A z  eredmény:  32  embert  
ítéltek  szabadságvesztésre,  ill.  pénzbírságra.  Viszont  külföldön  őket  hő-
sökként, mártírokként  emlegették.  

A z  Osztrák-Magyar  Monarchia  feloszlott,  s a Kárpátalját  megszálló  
csehszlovák hadsereg szabadulást jelentett  az izai  "hitvédőknek",  és enge-
délyt  a  galíciai  és  bukovinai  moszkofileknek  eszméik  hirdetéséhez.  A z  
előbbiek  központja  Iza lett,  az utóbbiaké  pedig  Nagylucska.  A  Masaryk  
vezette  cseh kormány  mindkét mozgalmat  támogatta,  hiszen  mindenkép-
pen  gyengíteni  akarta  a katolikus egyházat, jelszava  az volt,  hogy  "el  Ró-
mától".  A  dolgok  a  szó  szoros  értelmében  a  harcokig  fajultak:  a  csend-
őrök nem voltak hajlandók megvédeni  a  görög katolikus papokat,  sem hí-
veiket  az olykor  igen  agresszív  pravoszlávoktól,  s  a  kormány  mindezt  tét-
lenül  nézte.  A  helyzet Máramaros  környékén  volt  a legsúlyosabb,  ahol  a  
két  szembenálló  tábor  gyakran  véres  összecsapásokba  bocsátkozott.  A z  
eredmény:  míg  1910-ben  területünkön  377  pravoszláv  vallásút  tartottak  
nyilván,  1930-ra  ezek száma több mint  1  12 ezerre  növekedett.  

A z  191 7-es oroszországi  forradalom volt az utolsó csepp a  pohárban:  
valósággal  megőrjítette  az  embereket,  s  orosz  mintára  ők  is  népuralmat  
szerettek volna.  Ezt  a  kormány  már  nem  tűrhette,  hisz az  állam  léte  vált  
fenyegetetté,  s egyre  határozottabban  lépett  fel az  erőszak  és  lázongások  
ellen. 

Mindezek  csak  részletek  a kárpátaljai  pravoszláv  egyház  megalakulá-
sának  történetéből,  mely  hosszú  folyamat  volt,  tele  ellentmondásokkal.  
Csak  egy  példát  említsünk:  a  keleti  szertartású  pravoszlávok  a  csehszlo-
vák  anyaegyháznak  voltak  alárendelve,  a  szerb  pátriárka  által  kinevezett  
püspökkel  az  élen;  a  csehek  azonban  Konstantinápolyhoz  fordultak  kü-
lön  püspökért,  akit  az  ottani  pátriárka  ki  is jelölt  —  ő lett,  elvileg,  egész  
Csehszlovákia  prágai  főpásztora.  S  természetesen  hatáskörébe  tartozott  



Morávia és Kárpátalja is. Az ellenségeskedés tehát továbbra is elkerülhetet-
len volt; szinte semmilyen egyházjogi kérdésben nem értettek egyet. De az idő 
erre is gyógyír volt, s fokozatosan a szerb kinevezésű egyházfő maradt csak ve-
zetőszerepben. A z első pravoszláv püspök, aki egy aránylag szabályozott kö-
zösséget képviselhetett, Vladika Joszif  volt, akinek meg kellett szerveznie  a  
Munkácsi-Eperjesi  Pravoszláv Egyházmegyét,  melyet  1931. július 20-án 
hivatalosan be is jegyeztek. 

A vallásháború véget ért, számos pravoszláv parókia visszatért a görög ka-
tolikus egyházhoz, amely a továbbiakban is domináló szerepet töltöttbe Kár-
pátalján. 



3.7.  A  papság az Unió  védelmében  
a kommunista  időszakban  

A  munkácsi  püspökség  újjászületése  

Egyházunk  túlélte  az eddigi veszélyeket,  leküzdötte  a  nem egyszer  lé-
tét  fenyegető  akadályokat,  de  aki  Krisztust  követni  akarja,  annak  újra  
meg  újra  fel  kell  vennie  keresztjét:a  sok  nehézség  után  nem  volt  pihenő,  
beköszöntött  a kommunista  terror  időszaka.  

A  történelmi  dokumentumok  elemzései  mutatják,  hogy  a  munkácsi  
görög katolikus püspökség felszámolása  a kommunista  hatalom  beálltával  
kezdődött  meg,  a kelet-európai  katolikus egyház ellen  irányuló  elnyomás  
részeként.  A  rendszer  hívei  a  görög  katolikus  közösséget  a  "Vatikán  
titkosügynökének"  nevezték,  magát  a Vatikánt  pedig  a fasizmus pártfogó-
jának.  Ebben  a  szellemben stratégiai  terveket is kidolgoztak,  melyek  a  II.  
világháború  után  a  szocialista  országokban  léptek  életbe  a  katolikus  egy-
ház  minden  törekvése  megszűntetése  céljából.  A  Szovjetunióban  nem  
egy  ilyen  dokumentum  létezett.  íme  egy  példa:  1945.  március  3-án  az  
Oroszországi  Pravoszláv  Egyházügyi  Tanács  elnöke,  G.  Karpov  jelen-
tést küldött Sztálinnak  —  bizottság létrehozását javasolta,  mely  deklarál-
ja  a  Rómától  való  elszakadást,  és  felszólítja  az  uniátus  papságot,  hogy  
téijen  át  a  pravoszláv  hitre.  ( T u d o m á n y és  Vallás,  8.  szám)  E  tervet  az  
1 946-os  ún.  Lembergi  Zsinaton  elfogadták,  s hamarosan  Kárpátalján  is  
hatályba lépett.  Iratok hosszú sora ennek  bizonyítéka.  

Kárpátalja  vallásügyi  kérdéseivel  akkoriban  L.  Agafvanov  foglalko-
zott,  aki  így  képzelte  el  az Unió  likvidálását:  "Az  Unió  erőszakosan  jött  
létre,  í g y hát  erőszakkal  kell  megsemmisíteni.  Ehhez  pedig  szükség  van  a  
következőkre: 

1. Meg  kell  bízni  az  orosz  pravoszláv  egyház  (OPE)  kárpátaljai  veze-
t ő j é t ,  hogy  a  pravoszláv  lelkészek  bevonásával  válasszon  ki 2-3  görög  ka-
tolikus  papot,  valamint  2-3  olyan  tekintélyes  hívet,  akik  rokonszenveznek  



a  pravoszláviáüal  és  vissza  akarnak  térni  ehhez  a  valláshoz;  belőlük  kez-
deményező  csoportot  kell  szervezni.  

2.  Ha  már  legalább  húszan  áttértek,  azonnal  át  kell  adni  számukra  a  
görög  katolikus  templomokat.  

3.  Amennyiben  e  csoportok  munkája  nem  kielégítő,  az  összes  görög  
katolikus  templomot  területszerte  egyszerre  kell  átadni  a  pravoszláv  hú-
szas  tanácsoknak(Megyei  Archívum,  P-195)  

Agafvanov  félelmei  nem  voltak  alaptalanok:  az  ün.  "kezdeményező  
csoport" tehetedennek bizonyult  a Romzsa Tódor  püspök vezette  görög  
katolikus egyházközösséggel  szemben. így az Unió eredményeinek,  illet-
ve  a görög katolikus egyháznak az eltörlését erőszakkal  kellett  véghezvin-
ni.  S  hogy  miért  nem használtak  a pravoszláv  "missziós módszerek",  azt  
a  következő sorok magyarázzák,  melyek területünk O P E  vezetőjétől,  A .  
Sersztyuktól  származnak:  "A pravoszláv  papság  minőségileg  meg  sem  kö-
zelíti  a  görög  katolikus  papokat.  Minden  uniátus  lelkipásztor  felsőfokú  
végzettséggel  rendelkezik,  míg  a  Kárpátalján  szolgáló  pravoszláv  papok  
közül  ilyen  végzettsége  csak  kettőnek  van.  Nem  volt  könnyű  felülkereked-
ni e g y ilyen  egyházközösségen.  Nesztor  pravoszláv  püspök  nemegyszer  ki-
hangsúlyozta,  hogy  e  dologban  a  döntő  tényező  nem  a  misszionárius  tevé-
kenység,  hanem  a közvetlen  beavatkozás  a szovjet  hatalom  részéről.  "  

A z  Unió  likvidálásához  nem  volt  elegendő  "állhatatos  szentatya".  
Ezenkívül  a  pravoszláv  egyház  belső  problémákkal  is  küzdött:  Nesztor  
püspök  haszonleső,  fösvény ember volt,  amiből  gondok  sora  keletkezett,  
s  ezeket  természetesen  a  papok  sem  tűrték. A z O P E  megbízott  kárpát-
aljai  vezetője,  P.  Lintur  egy jelentésében  így  nyilatkozik:  "A  kárpátaljai  
pravoszláv  egyház  siralmas  helyzete  nem  a  legnagyobb  gond.  A  legna-
gyobb  gond  az,  hogy  Nesztor  püspök  lejáratta  a  pravoszláv  egyházat,  a  
szovjet  rendszert;  súlyos  csapást  mért  az  itteni  pravoszláv  mozgalomra.  
Ahelyett,  hogy  szorgalmazta  volna  a pravoszláv  hitre  való  áttérést,  és  sza-
kítást  az  Unióval,  inkább  csődbe  juttatta  ezeket  a  törekvéseket."  

A  papság  és  a  hívek  önérzetes  vallásossága  sem  akadályozta  meg  a  
kommunistákat  céljuk  véghezvitelében.  Maguk  a  pravoszlávok  is  kétel-



kedtek  már abban,  helyes-e,  amit  a  görög  katolikusokkal  művelnek,  de  a  
hívők  is  óvatosságra  intettek:  lehetséges,  hogy  hamarosan  a  kommunista  
hatalom hasonló jellegű  üldözésének  teszik ki magukat.  így vált  a  kárpát-
aljai  görög  katolikus—pravoszláv  egység  ügye  országos  méretűvé,  s  lett  a  
moszkvai  politika  nagyszabású  terve.  Erről  tanúskodik  például  "Az  
USzSzK  kárpátaljai  területén  élő  görög  katolikusok  egyesítése  az  orosz  
pravoszláv  egyházzal'  című okmány  is.  

Romzsa Tódor  püspök,  nyájának hű pásztora,  és szülőföldjének oda-
adó szolgája  a végsőkig védelmezte  a püspökség  érdekeit,  egy  percre  sem  
lépett  a politika kusza ösvényeire.  Határozottan  ellenállt  a pravoszláv hit-
térítésnek,  és  elszántan  harcolt  a  moszkvai  patriárkátusba  való  beolvasz-
tás  ellen.  A  hatalom  tehát  az  Egyház  nyílt  támadása  mellett  döntött,  
melynek  első  lépéseként  meg  kellett  szabadulnia  a  görög  katolikus  fő-
pásztortól.  Mára  e szomorú  tény már egyértelműen  bizonyított,  s nem  ti-
tok.  íme  Pável  Szudoplatov  írásos jelentése  a  Szovjetunió  Kommunista  
Pártja XIII.  kongresszusának:  "Az  SzKP  KB  politikai  bizottsága  tagjá-
nak,  az  Ukrajnai  KP  KB  elsőtitkárának,  Nyikita  Hruscsovnak  az  utasí-
tására,  az  USzSzK  Állambiztonsági  Hivatala  által  kidolgozott  és  Hrus-
csov  által  jóváhagyott  terv  szerint  Munkács  városában  megtörtént  
Romzsának,  a  görög  katolikus  egyház  Vezetőjének  megsemmisítése,  aki  
erélyesen  tiltakozott  a  görög  katolikusok  pravoszláv  csatlakozása  ellen.''  
(Moszkovszkije  Novosztyi,  1992.VIII.02.,  31 .sz.,  10.  о.)  

A  kommunista  hatalom  már az akció kezdetén arra  törekedett,  hogy  a  
helyi  papok  közül  megnyerjen  valakit  az  "egyesítés"  ügyének.  Például  
Chira Sándor pápai  prelátusnak felajánlották a püspöki,  majd  a lembergi 
metropolita  címet.  De  sem  ő,  sem  mások  nem  engedtek  a  rábeszélések-
nek,  egészen  1948-ig,  amikor  is  Kontratovics  Iréneusz  idős  papot  sike-
rült  rákényszeríteniük  az átállásra.  A  püspökség  vezető személyiségei  vi-
szont valamennyien  kitartottak papi  esküjük  mellett.  

A  papok  hallgatásba  burkolóztak,  illegálisan  teljesítettek  szolgálatot.  
A  Kárpátaljai  Területi  Végrehajtó  Bizottság  1949.  május  24-én  kelt  



0192.  számú  rendelkezésében  található  a következő bejegyzés:  "A  görög  
katolikus  papok  e g y része,  megtagadva  a  pravoszláv  egyházzal  Való  egye-
sülést,  formálisan  eltávolodott  a  lelkészi  szolgálatától,  valójában  azonban  
tovább  folytatja  azt,  s  a  Vatikán  hü  alattvalójaként  lelkileg  továbbra  is  el-
látja  a  görög  katolikus  híveket.  Néhányan  közülük,  bizonyos  felelős  mun-
kaadók  hanyagsága  folytán  álláshoz  jutot tak. . .  Ezért  a  területi  tanács  
végrehajtó  bizottsága  szigorúan  elítéli  ezt  a  politikailag  igen  ártalmas  gya-
korlatot,  és  célszerűnek  tartja,  hogy  a  görög  katolikus  papokat  mindaddig  
ne  alkalmazzák,  míg  a  vallásügyi  osztály  Vezetőjétől  igazolást  nem  hoz-
nak  lelkészi  szolgálatuk  megtagadásáról."  A  papok tehát meg lettek foszt-
va  mind  a lelkipásztori  tevékenységük  gyakorlásától,  mind  a  munkalehe-
tőségtől.  Ez  pedig  kilátástalan  helyzetbe  hozta  a  sokgyermekes  családú  
istenszolgákat. 

1949 januárjában  megkezdődött  a görög katolikus papok és a vallási-
lag  aktív  civilek  tömeges  letartóztatása.  Az  ungvári  kórházban  börtönt,  
illetve egy  "megdolgozó" helyiséget  létesítettek  számukra,  hogy  rávegyék  
őket  a  pravoszláv  csatlakozásra.  Az  erkölcsi  és  fizikai  kínzások  után  a  
papoknak jelentkezniük  kellett Makarij  pravoszláv  püspöknél,  hogy kér-
vényezzék  átállásukat.  Akiket  nem  szállítottak  el  a  gyűjtőtáborokba,  
azok  mind  végigjárták  ezt  a  tortúrát.  1 73  lelkipásztor  (ez  57,7%-ot  je-
lent)  nem volt hajlandó átállni,  közülük  128-at ítéltek  el 23  évi fogságra, 
amit  a szibériai  vagy kazahsztáni  lágerekben  kellett  letölteniük —  1 7-en 
odavesztek.  126-an  voltak  a  megalkuvók,  akik  engedtek  a  kényszernek,  
de ezek nagy része is idővel visszatért vallásához. 

A  görög  katolikus  templomokat  átadták  az  orosz  pravoszláv  egyház-
nak,  egy  részüket  gyárak,  szervezetek  használták  a  legkülönbözőbb  cé-
lokra  (például  raktárhelységként),  de  az  is  megtörtént,  hogy  bezárták  
vagy egyszerűen lebontották  őket.  

A  kárpátaljai  görög  katolikus  egyház  megsemmisítését  és  ennek  kö-
vetkezményeit  a következő pontokban  összegezhetjük:  

a)  a munkácsi  püspökség  esetében  a bolsevik hatalom  a  leghatározot-



tabb  ellenállásba  ütközött,  mind  a  papság,  mind  a  hívek  részéről.  Ez  
Romzsa  Tódor  püspök  személyiségének  és  közvetlen  környezetének,  a  
papság  alapos  nyugati  teológiai  képzettségének,  valamint  a  hívek  mély  
vallásosságának  köszönhető.  A  kárpátaljaiak  vallási  magatartásában  a  
szovjet  rendszer  ellen  tanúsított  politikai  és társadalmi  tiltakozás  is  meg-
nyilvánult; 

b)  a  kárpátaljai  görög  katolikus  egyház  likvidálása  "késésben  volt",  
hisz a hatalom nem egész két év alatt szerette volna tervét  megvalósítani;  

c)  a  munkácsi  görög  katolikus  egyházmegye  hkvidálási  folyamata  kü-
lönleges  eljárással  történt.  Nem  úgy,  mint  Galíciában,  Eperjes  környé-
kén vagy Erdélyben.  Lembergben  például  összeült  a "görög katolikus  pa-
pi  zsinat",  Eperjesen  és  Erdélyben  "csatlakozási"  konferenciát  tartottak.  
Munkácson  viszont  semmi  ilyesmi  nem  történt,  eltekintve  attól  a  szem-
fényvesztésnek  szánt  összejöveteltől,  ahol  jelen  volt  ugyan  néhány  kény-
szerrel  odaterelt  görög  katolikus  pap  is  a  pravoszlávok  között  —  termé-
szetesen csak statiszta  szerepben;  

d)  a  munkácsi  görög katolikus egyházmegyében  az egykori  papok  kö-
zül  egyet  sem  szenteltek  püspökké  —  nem  úgy,  mint  a  szomszédos  egy-
házmegyékben; 

e)  a  kárpátaljai  görög  katolikus  ellenállás  főképp  vallási  természetű  
volt,  a papok,  néhány kivétellel,  óvakodtak  a politikában való  részvételtől.  

*  *  *  

Milyen  hatással  volt  a  görög  katolikus  hívekre  az  erőszakos  
pravoszlavizáció?  Bár számukra nagy tragédia volt vallásuk  megszünteté-
se,  továbbra  is jártak  templomaikba,  főleg az átállt  papokhoz,  nem  hábo-
rodtak  fel  a  lelkipásztorok  cselekedetein,  lélekben  nem  is  tudatosították  
ezt  a  tényt.  Fontos  szerepet játszott  az  is,  ha  nem  egyeztek  bele  az  átke-
resztelkedésbe,  mert ilyenkor templomaik  más intézmények  kezére  kerül-
tek, vagy  romhalmazzá  váltak.  A  hívek  másik  része  pedig  a  római  katoli-
kus  templomokat  kezdte  látogatni.  S  csak  nagyon  kevesen  voltak  azok,  
akik valahol  megbújva,  továbbra  is  a néhány  otthon maradt  görög  katoli-



kus  paptól  kaptak lelki  támaszt.  Ezek  a lelkipásztorok  ilyenkor a  szabad-
ságukat,  sőt,  az  életüket  kockáztatták,  hisz  a  hatalom  részéről  állandó  
megfigyelés alatt  álltak,  s bármelyik  pillanatban  letartóztathatták,  elhur-
colhatták  őket.  Sokukkal  ez  meg  is  történt.  Ennek  ellenére  a  hívek  szol-
gálata  mellett,  nagy  titokban  fiatal  papok  képzésével  is  foglalkoztak.  
Chira  Sándornak  a  lágerből  történt  szabadulása  után  sem  engedélyez-
ték,  hogy  hazajöjjön  —  a  távoli  Karagandából  érkezett  rendszeresen  
Kárpátaljára,  hogy folytathassa lelkipásztori  munkásságát.  Illegalitásban  
50  papot  és jó  néhány  püspököt  szentelt  fel,  természetesen  az  Apostoli  
Szentszék  engedélyével.  A  munkácsi  püspökség  33  lelkipásztorral  gaz-
dagodott  ilyen körülmények  között.  

Gorbacsov  idejében  megkezdődött  az ún.  peresztrojka,  ami  azonban  
a  görög  katolikus  egyház számára  még  nem  hozott javulást.  Sőt,  a  ható-
ságok  részéről  egyre  gyakoribbá  váltak  a  zaklatások,  bírságolások,  ház-
kutatások,  folytatódott  a  lelki  terror.  Ilyen  körülmények  között  1988  
Nagypéntekén  Ungváron,  a Kálvária-dombon  megtartották  az első nyil-
vános szentmisét.  Ettől  kezdve vasárnaponként  és minden  egyházi  ünne-
pen  összegyűltek  itt  a  hívek,  számuk  egyre  gyarapodott.  A  példán  fel-
buzdulva  Kárpátalja  más  városaiban,  községeiben  is  istentiszteleteket  
tartottak  utcákon,  tereken,  temetőkben.  Szemedi  Iván  püspök  szeptem-
berben,  a  Szent  Kereszt  Felmagasztalásának  ünnepén  a  Kálvária-dom-
bon  celebrálta  az  első  püspöki  szentmisét.  Egyházmegyénk  tehát  "meg-
fogyva bár,  de törve nem" fokozatosan kilépett az illegalitásból,  hatalmas  
erkölcsi  értékekkel  gazdagodva.  Ekkorra  már 90  pap  teljesített  szolgála-
tot az egyházmegyében,  köztük 20  munkaképtelen,  idős ember volt.  (Ez  
az  1949-ig  szolgáló  papoknak  csak 25%-a!)  Ok  kezdték  meg  a  görög  
katolikus egyház kőkemény munkát igénylő újjáélesztését.  Nagy  erőfeszí-
tésük  árán  sikerült  a  szó szoros értelmében  belépniük  az ungvári  székes-
egyházukba,  ahol  ezután  ismét  misézhettek.  Megkezdődött  az  oktatás  a  
papi  szemináriumban  is.  1990 végére  már  132  bejegyzett  egyházközség  
működött,  s 60 templomban  szolgált görög katolikus  pap.  



A  hívek  visszatérésének  vallásukhoz  sajnos  komoly  akadályai  voltak,  
hiszen  templomaik  nagy  része még mindig  idegen  kézen maradt.  Sok  gö-
rög  katolikus  közösség  —  főképp  falvakban,  ahol  általában  csak  egy  
templom  van  —  a mai  napig  szabad  ég  alatt  dicséri  az Urat,  jó  és  rossz  
időben  egyaránt.  Papjaink  és  a  hívek,  kerülve  az  erőszakot,  törvényes  
úton továbbra  is küzdenek templomaikért,  egyházunk jogaiért. 



IV. AZ ÖKUMENIZMUS  HELYZETE  
NAPJAINKBAN 

4.1.  A  nyugati  és a keleti  egyház viszonya 
a  II. Vatikáni  Zsinatig  

A  hagyomány  szerint  az  1054.  esztendőtől  számítják  a  nyugati  és  a  
keleti  egyház  szétválását.  A  későbbi  kutatások  azonban  rávilágítanak,  
hogy  e szakadás  nem hirtelen  bekövetkezett  esemény volt, hanem  a folya-
matos  elszigeteltségnek,  s az egyetértés hiányának  volt a  következménye.  
S  e folyamat  1054-ben  érte  el  tetőpontját.  De maga  az  egyházszakadás  
csak jóval  később,  1204  után  vált  érezhetővé,  és  tudatosult  az  emberek-
ben,  amikor is a kereszteslovagok  elfoglalták Konstantinápolyt,  s a  görög  
egyházi  hierarchiát  a latin váltotta fel. 

A  Lyoni  (1274) ,  majd  a  Ferrara-Firenzei  Zsinaton  (1439)  a  két  
egyház  püspökei  és papjai  konkrétan  feltárták  a  két vallás  közötti  eltéré-
seket,  s megegyeztek az egyesülés feltételeiben. Keleten azonban  a  zsina-
ti  feltételeket  nem  fogadták  el,  és  bekövetkezett  a  teljes  elkülönülés  idő-
szaka,  amikor a két fél még tárgyalni  sem volt hajlandó  egymással.  

Ez  a  szituáció  vezetett  a  nyugati  katolikus egyháznak  ahhoz  a  politi-
kai  álláspontjához,  mely  szerint  a  pravoszláv  kelethez  való  viszonyulás-
nak  csak  egy  módja  lehet:  a  keleti  kereszténység  visszatérése  Rómához.  
Isteni  küldetésnek számítottak ez időben  a katolikus misszionáriusok  hit-
térítő  útjai  a  keleti  "szakadárokhoz".  A  megtért  közösségek  csadakoztak  
a  nyugati  egyházhoz,  de  megtarthatták  liturgikus hagyományaikat  és  ta-
naikat;  ez a jelenség  az "uniatizmus" nevet kapta. Hamarosan  egész  püs-
pökségek  csatlakoztak  az egységet  hirdető  mozgalomhoz,  hogy  Krisztus  
tanításához híven egyek legyenek.  Emellett természetesen voltak az egye-
sülésnek  nem  egészen  egyházi,  vallási  okai  is.  Ilyen  körülmények  között  
jött  létre  a  Breszti  (1596) ,  az  Ungvári  (1646)  és  az  Erdélyi  (1700)  



Unió. Akadtak  az uniatizmusnak  amolyan  regionális változatai  is:  egyes  
pravoszláv  egyházközösségekben  katolikus  párti  csoportok  létesültek,  
ezek megalkották saját katolikus hierarchiájukat,  és így törekedtek  unióra  
az egyetemes  egyházzal.  

A  hittérítés  gyakran  egyéni  formában  történt,  ez volt  az  úgynevezett  
prozelitizmus.  Természetesen  mindkét  módszer  a  pravoszlávok  heves  til-
takozását váltotta ki, akik az Apostoli  Szentszékhez csatlakozókat az igaz 
hit megtagadóinak  tekintették, jóllehet  csak jogi  egyesülésről,  azaz  Unió-
ról volt szó. 

A  megtért  közösségek  elismerték  a  pápa  fennhatóságát,  de  gyakran  
lelki  és szellemi  függőségbe  is kerültek,  bár az Unió  dokumentumai  e té-
nyeket  elvetették.  A  szertartásokba  például  latin  elemek kezdtek  beszivá-
rogni;  maguk  a  papok  is  latin  nyelvű  tanintézményekben  tanultak.  A  
XVIII-XIX.  századi  római  főpásztorok  tiltották  a  latinizációt  —  mivel  
ez  a  keleti  szertartás  háttérbe  szorítását  és  megszűnését jelentette —,  de  
sajnos  a  valóságban  néha  éppen  a  tiltás  ellenkezője  történt.  Ilyen  körül-
mények  között  a  már  csatlakozott  közösségek  sem  tudtak  közvetítőként  
működni  a  katolikus  és  a  keleti  egyház  között.  Tehát  elérkezett  az  ideje  
egy  olyan  egységesítő  módszer  kidolgozásának,  amellyel  nemcsak  az  el-
szakadt  hívek egy-egy  része téríthető az Unióhoz,  hanem valamennyi  ke-
leti  egyház.  

Krisztus  tanítását  követve  a Nyugati  Katolikus Egyház  is részt vesz  a  
Keleti  (pravoszláv)  és a Nyugati  (protestáns)  Keresztény Egyházak  öku-
menikus mozgalmában,  melynek tudatosítása  és megvalósítása  a  II. Vati-
káni Zsinat egyik fő feladata volt. 



4.2.  A  II. Vatikáni Zsinat határozatai  a nem 
csatlakozott  keleti  egyházakkal  való  

kapcsolatról 

Nehezen  gyógyuló  seb  a  kereszténység  belső  megoszlása,  és  mélyen  
beleivódik  az  emberek  lelkébe.  Krisztus  egyházában  eddig  két  jelentős  
szakadás  történt:  a keleti  és a nyugati  (reformáció);  ezek  következménye-
iként  mind  a  mai  napig  folytatódik  a  különböző vallási  közösségek  távo-
lodása,  elkülönülése  egymástól.  A z  egyházszakadások,  
kereszteshadjáratok  és vallási  háborúk hatására  a keresztények  között  bi-
zalmatlan,  ellenséges  légkör alakult  ki.  Bár  a  nagy  újraegyesülés  gondo-
lata  sohasem  merült  feledésbe,  leszámítva  néhány  kisebb  sikert,  az  egy-
ségtörekvési  folyamat megfeneklett. 

Maga  az  ökumenizmus  gondolata  a  protestáns  közösségekben  született.  
Tartalma:  a keresztények egyesítésének elősegítése a megismerés,  a  kölcsönös  
tisztelet,  a  megértés és kapcsolattartás  útján.  A  katolikus egyház eleinte  kriti-
kusan szemlélte ezt a mozgalmat,  méltatlannak tartotta egy közösséget alkotni  
a  "pravoszláv  skizmatikusokkal",  vagy  "református  eretnekekkel".  A  keresz-
ténység egységének kérdése azonban  örök és fontos téma,  amely  a  II. Vatiká-
ni Zsinaton  ( 1962-1965)  —  ahol  a  nem csatlakozott egyházak képviselői  is  
jelen  voltak —  egyik központi  pontként  került tárgyalásra.  A  papság  arra  a  
következtetésre jutott,  hogy  nem  a  rekatolizáció,  hanem  az  ökumenizmus  az  
egység visszaállításának  a  helyes  módszere.  Ilyen  irányban  első  lépésnek  te-
kinthető,  hogy  a  szóban  forgó  egyházakat  ma  már  nem  nevezzük  
skizmatikusoknak vagy  eretnekeknek.  Reméljük,  hogy ők  sem  így  tekintenek  
miránk.  A  jó kapcsolatokhoz  nem  a  különbözőségeket,  hanem  a  hasonlósá-
gokat  kell  keresnünk egymásban.  A  zsinat  a  többi  között  a  következő  dekré-
tumokat hozta ez ügyben: "Az egyház dogmatikus alkotmánya", "Az ökume-
nizmus", "A keleti katolikus egyházak". 

A z  utóbbi  tartalma például:  a keleti egyházak joga saját  szabályainak  



módosítására;  a keleti  szertartás egyenrangú  a latinnal;  a keleti  nem csat-
lakozott  papok  lelki  szolgálatai  érvényesek,  a  kapcsolattartást  jellemezze  
a  testvéri  szeretet. Mindez  gyökeres változást jelentett  az egyházak  viszo-
nyában,  s  előfeltétele  lett  a  pravoszláv  és  a  katolikus  egyház  közeledésé-
nek. 

Az  első  jelentős  eredmény  VI.  Pál  pápa  és  Atanagor  pátriárka  
1 964-es  jeruzsálemi  találkozása,  valamint  ugyanekkor  az  1054-es  egy-
házszakadás  dokumentumának  egyidejű  közzététele  Rómában  és  Isz-
tambulban  (Konstantinápoly).  Ez természetesen  még nem jelenti  az egy-
házak  teljes békéjét,  csupán  a kezdete  a krisztusi  egység ember által  tönk-
retett  újjáteremtésének.  



4.3.  A  pravoszlávok  és a katolikusok 
ökumenikus  párbeszéde  

A  főpásztorok  találkozása Jeruzsálemben  két,  egymástól  teljesen  el-
szigetelődött,  sőt,  ellenséges  egyház  közeledését  jelentette.  Később,  
1979-ben  II. János  Pál  pápa  és  Dimitrij  pátriárka  egyezséget  kötött,  
melynek  alapján  létrehozták  a  Nemzetközi  Vallásügyi  Bizottságot  a  hit-
tételek  közötti  eltérések  kivizsgálására,  valamint  a  keleti  és  a  nyugati  ke-
resztények  egyesülési  lehetőségeinek  felkutatására.  A  bizottságban  
mindkét  felet 28-28  fő képviseli. A z  első  tíz  év munkájának  eredménye  
három  beadvány:  a  Szentháromság  és  az  eukharisztia  kapcsolatáról;  a  
Szent  Titkokban  való  közös  részvételről;  a  papi  szolgálat  teológiájáról.  
A  feszült  viszonyban  némi  enyhülés  érezhető.  Volt  azonban  egy  nagy  
probléma  is,  mégpedig  maga  az uniátus kérdése.  A  bizottság  pravoszláv  
tagjai  megkérdőjelezték  a  görög  katolikus  egyház  létezését;  ezt  arra  ala-
pozták,  hogy a sok évtizedes üldöztetés alatt a görög katolikusok nem ad-
tak  életjelt  magukról.  A  moszkvai  patriarkátus  szó szerinti  véleménye  ez  
ügyben:  "A görög  katolikus  egyház  nem  létezik,  1946  és  1949  között  fel-
oszlatta  önmagát".  A  bizottság  elé  előfeltételként  tűzték  az  Unió  érvé-
nyességének  tanulmányozását,  amelyre  azonban  a  bizottság  még  nem  
volt kellőképpen  felkészülve.  

1989-től  a  kelet-európai  változások  után  a  görög  katolikus  egyház  
legalizálásának  eseményei  felgyorsultak,  s az  "uniátus"  kérdése  a  bizott-
ság  fő vitapontjává  lépett  elő.  Ezt  a  pravoszlávok  is  szorgalmazták,  ab-
ban  a  reményben,  hogy  az  Uniót  teljesen  érvénytelenítik,  mert  az  újjá-
születő  görög  katolikus  egyház,  szerintük,  veszélyeztette  tekintélyüket.  
1990 júniusában  Németország  Freismg  nevű városában,  a bizottság VI.  
ülésén  elismerte  a vallásszabadságot,  tehát  a görög katolikus egyház léte-
zését  is;  az  uniatizmust  a  múlt  politikájának  nevezte,  melyet  arra  hasz-
náltak,  hogy  a  pravoszláv  híveket  anyaegyházuktól  a nyugati  egyház felé 
fordítsák. Azaz  ismét félreértették az  Uniót.  



A  helyzet  tovább  bonyolódott  II. János  Pál  pápa  és Gorbacsov  főtit-
kár  találkozása  után,  amikor  is legalizálták  a  görög  katolikus  egyházat,  s  
leegyszerűsítették  az  egyházközségek  bejegyzését  és  templomaik  vissza-
adását.  Erre  a  pravoszláv  egyház  azonnali  tiltakozását  fejezte  ki.  így  
1990-ben  sor  került  a  moszkvai  patriarkátus  és  a  Vatikán  képviselőinek  
találkozására.  Közös vizsgálóbizottságot  alapítottak,  melynek  az  egyházi  
javak  átadására  kellett  volna  felügyelnie.  A  bizottság  munkája  azonban  
az  első  ülésen  —  ahol  csak vádaskodások  hangzottak  el egymás  ellen  —  
megfeneklett. 

Nyugat-Ukrajnában  1991  végére  a  templomok  nagy  részét  visszaad-
ták  a  görög  katolikusoknak.  Az  orosz  pravoszláv  egyház  ezt  "katolikus  
prozelitizmusnak"  titulálta,  annak ellenére,  hogy közismert  tény az  O P E 
együttműködése  a  kommunistákkal  a  templomok  erőszakos  bezárásánál,  
illetve kisajátításánál  1946  és  1949  között. A  nemzetközi  bizottság  mun-
káját  tehát  ez  a hozzáállás  is lassította.  A  csoport  1991 -ben  a Róma  kö-
zelében  fekvő Ariccia  városában  ülésezett,  ahol  egy  fontos  dokumentum  
került  napvilágra.  Rövid  tartalma:  a  katolikus  egyház  hatalmának  csú-
csán  egyedüli  üdvözítő  egyházként  hirdette  magát;  erre  válaszul  a  pra-
voszlávok  is  ezt  tették —  1620-ban  az OPE  egyik  szinódusán  eldöntöt-
ték,  hogy  a  csatlakozó  katolikusokat  újra  kell  keresztelni.  A  konstantiná-
polyi  pátriárka,  Cirill  1 755-ben  hasonló  tartalmú  körlevelet  intézett  a  
papsághoz. 

A  II.  Vatikáni  Zsinat  után  csillapodtak  a  kedélyek,  a  szembenálló  
egyházak  lemondtak  a  kizárólagos  üdvözítő  szerepükről,  s  elismerték  a  
Krisztusi  Titkok  egyforma  érvényességét,  azaz  megszűnt  a  ki-  és  átke-
resztelkedés  kényszere.  A  szeretet  törvényét  fogadták  el  vezérelvként:  
meg  kell  ismerniük  egymást,  egymás hasonlóságait,  bízniuk  kell  egymás-
ban,  kiküszöbölve  ezzel  a  múlt  kemény  félreértéseit.  A z  ökumenizmus  
gondolatának  eddig  ez a legpozitívabb  megközelítése;  a  közös  gondolko-
dás  kezdete,  a  Szent  Titkok  egysége,  mely  a  vallások  közti  hasonlóság  
egyik  alapköve.  



A  bizottság  következő,  1993-as  ülésén  megállapították,  hogy  az  egy-
házak  egyesítése  az  "uniátus"  módszerével  400  évig  eredménytelen  volt,  
sőt,  még  jobban  elmélyítette  a  szakadékokat.  Az  ökumenizmus  viszont  
egyre jobban  terjed,  elnyerte az egyházak tetszését,  beleértve  az  "egyedü-
li  üdvözítőket"  is.  Es  természetesen  az  örök  és  törhetetlen  kapocs  a  ke-
resztények  között az Egy  Igaz Isten.  II. János Pál  pápa  szavai  a  követke-
zők: "Krisztus egyháza  két  tüdővel,  a  katolikus  és  a  pravoszláv  egyházzal  
l é l e gz ik . Ha  gyűlöljük  a  pravoszlávokat,  akkor  a  katolikus  hit  által  sem  
üdvözülhetünk.  A  testvéregyházak  ökumenikus  erőfeszítései  —  melyek-
nek  kezdete  a  párbeszéd  és  a  közös  ima  —  azonban  nem  jelentik  sem  az  
egymásba  való  beolvasztást,  sem  az  egyesülést,  hanem  az  igazságban  és  
szeretetben  való  együttélés  alapjai".  



4.4. A  görög katolikus egyház szerepe 
az  ökumenizmusban  

Nehéznek  és  rögösnek  bizonyult  az  út  a  szétszakadozott  egyházak  
egyesítéséhez.  A  munkácsi  görög  katolikus  püspökség,  leküzdve  a  ne-
hézségeket,  egy  új,  teljes értékű vallási-kulturális  életet épít  a múlt  szilárd  
alapjaira.  Papjaink  a  műveltség  terén  elérték  azt  a szintet,  mely  megfelel  
az  egyetemes  katolikus egyház követelményeinek,  de természetesen  meg-
tartották  a  keleti  szertartás  évszázados  hagyományait,  tovább  fejlesztve,  
csiszolva,  gazdagítva  ezen  értékeket.  A  görög  katolikus egyház kapocs  a  
keleti  tradíciók  és  az  egyetemes  katolikus  egyház  kikristályosodott  tanai  
között.  Ezt  a szerepét  a megpróbáltatások  idején sem veszítette  el.  

Napjainkban  a  vallásszabadság  és  az  ökumenizmus  idején  egyhá-
zunk  újabb  gondokkal  küzd.  Állami  részről,  bár  a  görög  katolikus  egy-
ház  már  legális,  még  nincs  rehabilitálva,  nincsenek  megújítva  jogai.  
Templomukat  például  csak úgy kaphatják vissza,  ha abba  a  pravoszlávok  
is beleegyeznek.  Ez pedig  "A  lelkiismeret  és  a  vallási  szervezetek  szabad-
ságáról'  szóló törvény hiányosságát jelenti. 

Nem  kisebb  probléma  a  pravoszlávok  hozzáállása  sem. Az  Apostoli  
Szentszéktől  való  1054-es  különválást  a  katolikus  egyház  skizmaként,  
azaz  a  Rómának  való alárendeltség  megszűntetéseként  értékeli. Az  orto-
doxok  viszont  ezt  az  egyházszakadást  már  eretnekségnek  tartják,  mert  
szerintük  a görög katolikusok ezzel az igaz hitet tagadták  meg.  

Mi ,  görög  katolikusok  úgy  érezzük,  hogy  egyedüli  fő feladatunk  bi-
zonyságot  tenni  a  Krisztusba  vetett  hitünkről  és  az  egyedüli  szent  krisz-
tusi  apostoli  egyházról.  Történelmünk  által  összekötjük  a jelent  a  múlt-
tal,  a  mát  az  ősi  gyökerekkel,  melyek  segítik  az  újraegyesülést.  Hangoz-
tatjuk  az  ökumenizmus  szükségességét,  a  kereszténységet  összekötő  hi-
dak  fontosságát,  hogy  betarthassuk  Krisztus  egységre  szólító  parancsát.  
A  Keleti  Egyházak  Kódexének 903.  kánonja szerint  "feladatunk az egy-
házak  közötti  egység  erősítése,  elsősorban  imákkal,  életünk  példájával,  a  



régi  keleti  egyházi  hagyományok  iránti  vallási  hűséggel,  egymás  jobb  
megismerésével,  a  szívek  közös  munkájával  és  a  dolgok  testvéri  értékelé-
sével". 

A  katolikusok  és  a  pravoszlávok  kiindulópontja  e kérdésben  ellenté-
tes.  A  katolikusok  a  dogmák  és  a  kultusz  ügyeiben  közelebbinek  érzik  
magukat  az  ortodoxokhoz,  mint  például  az evangélikusokhoz,  vagy  más  
különvált  közösséghez.  Ugyanakkor  a  pravoszlávok  minden  nem  hozzá-
juk  tartozó  keresztényt  heterodox  (ellenkező  vagy  nem  igaz  hitű)  eret-
neknek tartanak,  aki  eltért az igaz hittől, magával vonva az ezzel járó  ösz-
szes  következményt.  Valószínűleg  ez az  alapja  annak  az  elégededenség-
nek,  amelyet  a  pravoszlávok  az uniátus  politika  és a  görög katolikus  egy-
ház törvényesítése  iránt éreznek.  A  keleti  és a nyugati  egyház  nélkülünk,  
görög  katolikusok  nélkül  folytatja  ökumenikus  tárgyalásait,  s  a  katolikus  
fél kénytelen  megbékélni  ezzel  a ténnyel  azért,  hogy az ortodoxokkal  egy-
általán  létrejöhessen valamilyen  kapcsolat.  

Hogy  a  pravoszlávoknak  ma  is  vannak  előítéleteik  a  katolikusokkal  
szemben,  azt jól  bizonyítják  egy  pravoszláv  kolostor  papjai,  akik  1987-
ben  a  következőkkel  fordultak  a  Rómában  tartott  közös  pápai  miséről  
visszatérő  konstantinápolyi  pátriárkához,  Dimitrijhez:  "A  római  egyház  
Szent  Titkai  meg  Vannak fosztva  a  kegyelemtől....  elfogadhatatlanok,  az-
az  eretnek  tanokat  szolgálnak".  Ilyen szellemben jelentek meg olyan  kiad-
ványok,  mint  a  "Miért  vagyok  pravoszláv?"  ( A  Munkács-ungvári  püs-
pökség  gondozásában,  1992),  vagy  a  "Pravoszláv  antikatolikus  
katekézis"  (az  ivano-frankovszki  püspökség  gondozásában,  1994-ben).  
Sőt,  maguk  az  ortodox  egyházvezetők  is  gyakran  használnak  főpásztori  
körleveleikben  nem  toleráns,  ökumenizmus-ellenes  kifejezéseket:  "az  
ökumenikus  kapcsolatok  —  sátáni  összeesküvés",  "újabb,  hittől  való  elté-
rítés"  stb.  

Be  kell  ismernünk,  hogy  a  tiszteledenség  és  békétlenség  szelleme  
gyakran  köztünk  is  jelen  van  (szerencsére  csak  magánbeszélgetésben)  
megesett,  hogy  mi  illettük  a  pravoszlávokat  a  "skizmatikus" jelzővel  vagy  



más megalázó kifejezéssel. A  köztünk és pravoszláv testvéreink közötti  el-
lentétek  csak  akkor  szűnhetnek  meg,  ha  e  dolgoktól  eltekintünk,  és  ha  
mindkét  fél egyöntetűen,  szeretetben  elismeri,  hogy  missziónk  és  hivatá-
sunk  közös.  így  vagyunk  testvér-egyházak,  akikre  rá  van  bízva  Krisztus  
nyájának  egy  jelentős  része.  A  megértés  jelei  már  a  templomok  közös  
használata,  a közös ünnepek,  a búcsúk. 

Jogosan  merül  fel  a  kérdés,  hogy  mi,  görög  katolikusok  híd  vagy  vá-
laszfal vagyunk-e  a keleti  és nyugati  egyház között?  A  jelen  helyzet  elem-
zéséből  úgy  tűnik,  hogy  a  pravoszlávok  számára  válaszfal,  akadály  va-
gyunk az ökumenizmusban,  míg  a nyugat  számára  híd,  melyen  keresztül  
jobban  megismerhetők  a keleti  szertartású  egyházak,  s nem lenne jó, ha e 
híd  a  folyó  közepe  felett beszakadna  —  lásd  a  franciaországi  Avignion  
példáját.  Felépíthető-e  ez  a híd, vagy marad  az égigérő fal,  esetleg  leom-
lik,  mint a  berlini?  

Érdemes  megemlítenünk  a félredobott kő történetét,  mely  szegletkővé  
vált.  Igaz,  itt Krisztus magáról  beszél,  de  a görög katolikusok  történelme  
hasonlít  e kő sorsára.  A  pravoszlávok szerint eltértünk az igaz hittől,  a la-
tinok  számára,  egészen  a  II.  Vatikáni  Zsinatig,  csak  egy  másodrangú  
szertartást jelentettünk.  A  félredobott kő Isten akaratából  szegletkővé vál-
hat. A z  Ur  segítségével  leküzdöttük  az Unió  utáni  nehézségeket,  egyen-
lővé váltunk  a latin  papsággal,  élenjáró prédikátorainkkal  megmaradtunk  
a  kommunista  terror  idején  is,  s  újjászülettünk.  Megvan  az  alapunk  ah-
hoz a hithez,  hogy —  visszatekintve őseink 350  évvel ezelőtti  fontos lépé-
sére  —  a kelet  és nyugat  egyházai  ma  is képesek  a krisztusi  egység  újjáé-
lesztésére. 

S  hogy  közre tudunk  működni  az Unió  érdekében,  azt fejlődésünk  is  
bizonyítja.  Igaz,  hogy  az  alapvető  hitigazságok  megváltoztathatatlanok,  
hisz Pál  apostol  mondja:  "De  ha  akár  mi,  akár e g y mennyei  angyal  más  
evangéliumot  hirdetne  nektek,  mint  amit  mi  hirdettünk-'  átkozott  legyen/"  
(Gall,  8.).  A  szokások,  a  szertartás,  bizonyos szabályok  azonban  köve-
tik  a  történelmi  és  egyházi  fejlődést,  mert  megváltoztak  az  idők  is.  Ma  



például  egy  pap  több  misét  is  tart,  nem  úgy,  mint  a  kereszténység  első  
századaiban. 

A  tudományok  segítésével  a  Szentírás  tana  is fejlődik,  tökéletesedik.  
Már  az első Apostoli  Zsinat  fontolóra vette, hogy kövesse-e  a régi  szoká-
sokat,  írásokat,  avagy tegye nyitottá az egyházat nemcsak a hívők,  hanem 
az egész emberiség számára;  a templomi  ikonok szent dolgok-e vagy  bál-
ványimádás;  kereszteljék-e  a  csecsemőket  vagy  csak  a  felnőtt  korúakat.  
Ezekre  a kérdésekre  a Bibliában  sincs egyértelmű  válasz.  

A  keleti  egyházak  belső tanainak  fejlődése már az első évezred  végén  
kezdett elkülönülni  a nyugatiétól.  Ennek oka a távolság  Rómától:  az  em-
lített  egyházak  több,  egymástól  gyakorlatilag  független  közösségből  áll-
nak,  s  a  szakadásig  Róma  volt  a  legfelsőbb  irányító.  Nyugaton  nincs  
ilyen  megoszlás,  s  az  egyházközösségek  képesek  együtt  dönteni,  lépni.  
Ugyanekkor  a nem csatlakozott  keleti  egyházakat  külön-külön  egyenran-
gú  pátriárkák  vezetik,  akik valamely  kérdésben  egymástól  független,  né-
ha  teljesen  eltérő határozatokat  is hozhatnak.  Ok  nem ismerik el  a  máso-
dik  évezred  egyetemes  zsinatainak  döntéseit,  s  a  katolikus  zsinatok  sem  
foglalkoznak  mindenkor  a  keleti  egyházakkal;  a  Tridenti  Zsinaton  
(1543-1563)  például  csak  a  nyugati  egyházat  érintő  kérdésekről  tár-
gyaltak. 

A z  ökumenizmus csak szeretettel  működik,  ha az egyházak  elismerik,  
hogy  mindnyájan  testvérei  vagyunk  egymásnak.  Csak  így  lehet  eredmé-
nyes az  egységre  való  törekvés,  s csak  így  teljesedhet  be Krisztus  kérése:  
"Szent  Atyám,  tartsd  meg  őket  a  te  nevedben,  ak.ik.ct nekem  adtál,  hogy  
egyek  legyenek,  vnint  mi."  (János  1 7,  II.)  



V. A  MAGYAR LITURGIKUS  NYELV  
BEVEZETÉSÉNEK  RÖVID TÖRTÉNETE 

Kárpátalja  lakossága  köztudottan  soknemzetiségű  és  vegyes  vallású.  
A  túlnyomóan  ukránok/ruszinok  lakta területen jelentős részarányban  él-
nek magyarok,  akik vallásukat  tekintve római katolikusok,  görög katoliku-
sok,  valamint  reformátusok.  A  magyar  görög  katolikusok  bizánci  görög  
szertartásukat,  amely  azonos  az  ukránok,  illetve  ruszinok  ószláv  nyelvű  
szertartásával,  magyar liturgikus nyelven végzik.  Egyedülálló jelenség  ez,  
s ezért igényel  külön  megvilágítást.  

A  katolikus  egyház  liturgiájában  a  legutóbbi  időkig  köztudottan  az  
ún.  "triglosszia-elv"  volt érvényben.  Ennek  értelmében  a liturgikus  isten-
tisztelet csak  a három holt nyelven,  a héber,  a görög és a latin  nyelven volt  
engedélyezve.  Innen származik bizánci  szertartásunk  "görög"  elnevezése.  

Az  isteni  Gondviselés  megnyilvánulását  kell  látnunk  abban,  hogy  a  
szláv népek keresztény  hitre való térítésén  fáradozó bizánci  (konstantiná-
polyi) származású  Cirill  és Metód  testvérek missziós térítő  tevékenységü-
ket  a szláv ábécé  és grammatika  megírásával,  valamint  a bizánci  rítusú  li-
turgikus  könyvek  szláv  nyelvre  való  lefordításával  kezdték.  így  a  szláv  
nemzeteknek,  és köztük a Kárpát-medencében  élő népeknek  a  keresztény  
hit  tanait  és szertartásait  ószláv  nyelven  hirdették. Az  akkori  pápák  —  a  
német  püspökök  tiltakozása  ellenére  —  jóváhagyták  az  ószláv  liturgikus  
nyelv  használatát,  amivel  elősegítették  a  keresztény  hit  gyors  terjedését  a  
szláv népek  között.  

Ismeretes,  hogy  a bizánci  egyház papjai  évszázadokkal  a magyar  hon-
foglalás előtt  már végeztek  térítő  munkát  őseink  között.  A  X .  század  de-
rekán  a magyarság  is megérett  a  kereszténység  felvételére,  s így  a  bizánci  
térítő  papok  rövid  idő  alatt jelentős  missziós  sikereket  értek  el  a  magyar-
ság  körében.  972-ben  Géza  fejedelem  az  ország  biztonsága  érdekében  
szövetséget  ajánlott  Ottó  német császárnak  és hithirdetőket  kért  tőle.  így  
a latin szertartású  papok  is bekapcsolódtak  a térítő munkába. Géza  azon-



ban  a  keleti  hithirdetőket  sem  utasította  el,  nem  akarván  megzavarni  a  
nép  békéjét.  A  XI.  század  elején,  István  király  uralkodása  idején  az  or-
szág  keleti  részén  görög monostorokat  is  alapítanak.  

Szent  István  király  a  Nyugattal  törekedett jó  kapcsolatra,  ezért  oda-
adással  támogatta  a nyugati  hittérítők  munkáját.  Amikor  időszerűvé  vált  
a  magyarországi  egyházszervezet  kiépítése,  tíz  egyházmegyét  alapított,  
és  az  esztergomit  érsekségi  rangra  emelte.  A  bizánci  rítusú  papokat  és  
szerzeteseket  a latin  szertartású  főpapok joghatósága  alá  rendelte.  István  
jól  ismerte  a  nyugati  és  a  keleti  egyház  közötti  ellentéteket,  amelyek  az  
1054-es  szakadás  kiváltói  lettek.  Ezért  ezen  intézkedése  többek  között  
azt  is  eredményezte,  hogy  a  latin  szertartású  főpásztorok  joghatósága  
alatt  élő  keleti  szertartású  magyarok  nem  követték  Bizáncot  a  szakadás-
ban.  A  XI.  század  elején  Szent  István  szövetséget  kötött  II.  Baszileiosz  
bizánci  császárral,  és  Bizánc  tudomásul  vette,  hogy  Magyarország  a  
nyugati  kereszténységhez  kapcsolódott.  Ezen  tény  akkor vált  véglegessé,  
amikor  II.  Szilveszter  pápa  koronát  küldött  Istvánnak  és felhatalmazta  a  
magyar  érsekség  alapítására.  Ugyanakkor  István  nem  szakította  meg  a  
kapcsolatot  a görög egyházzal  sem,  nem utasította  el  a bizánci  kultúrát  és  
annak forrásait, hanem  igyekezett azt országa felé irányítani.  Ezen  törek-
vés  nyilvánult  meg  az  egyházi  élet  rendezésekor  a  törvényalkotásban  is.  
Szent  László király  első törvénykönyve az  1092-es Szabolcsi  Zsinat  ha-
tározatait  tartalmazta,  amelyek  szabályozták  a  papok  nősülését,  jövedel-
mük  felhasználását,  a  parancsolt  ünnepek  számát  és  sorrendjét,  a  böjt  
rendjét  stb.  A  zsinat  több kérdésben  a  bizánci  egyház előírásait  fogadta  
el.  Mindez  nem jelentette  a  keleti  szertartásúak  fölényét  a  nyugati  szer-
tartásúakkal  szemben,  hanem  csupán  rögzítette  és  szabályozta  a  már  
meggyökeresedett  keleti  vallási  szokásokat,  amivel  végeredményben  az  
ország belső egységének megszilárdulását  szolgálta.  

Idővel,  Bizánc  hanyatlásával,  Magyarországon  a nyugati  keresztény-
ség  erősödött  meg,  a  keleti  kereszténység  viszont  fokozatosan  a  háttérbe  
szorult. A z  Arpád-ház  kihalásával  az Anjou-királyok  uralkodása  során  



a keleti  szertartású  keresztények sorsa újra nehezebbre  fordult, mivel  a ki-
rályi  udvar  politikai  megfontolásból  kemény  fellépést  tanúsított  velük  
szemben.  Ennek  eredményeként  a  keleti  szertartásukhoz  ragaszkodó  hí-
vek,  papjaikkal  együtt jobbágyi  szintre  süllyedtek.  Idővel  a  Szentszék  is  
felismerte,  hogy  lehetetlen  egész  néptömegek  ellatinosítása,  annál  is  in-
kább,  hogy  a  mind  újabb  bevándorlások  által  Magyarország  lakossága  
egyre  gyarapodott.  Ezért XI.  Gergely  pápa  tervbe  vette  az  országban  a  
keleti  szertartású  katolikus  püspökség  felállítását.  Szándéka  viszont  nem  
valósult  meg  a  magyar  főpapság  ellenállása  miatt.  A  keleti  szertartású  
magyarság  így két lehetőség közül választhatott:  áttérhetett  a latin  szertar-
tásra vagy  csatlakozhatott  a bevándorolt  ortodox  (pravoszláv)  nemzetisé-
gekhez. 

A  reformáció  korában  tovább  növekedett  a  keleti  szertartású  hívek  

száma.  Miután  több megye községeiből  kiűzték  a papokat,  a hívek jelen-

tős  része  nem  a református,  hanem  az ortodox vallásra  tért át.  Ugyanak-

kor  az  alföldi  községekben  letelepedett  keleti  szertartású  déli  nemzetisé-

gűek  gyorsan  elmagyarosodtak.  így az ország keleti részén jelentős  létszá-

mú  keleti  rítusú  közösség jött létre.  A  Hajdúdorogi  Egyházmegye  felállí-

tása  előtt ezek ószláv és román liturgikus nyelvű egyházmegyékhez  tartoz-

tak,  mint például  a Munkácsihoz,  amelyet  a "rutének  egyházmegyéjének"  

neveztek,  vagy  az  erdélyi  Fogarasi  Érsekséghez,  a  "románok  egyházá-

hoz".  Rómának  nem  is volt arról tudomása,  hogy az országban  görög  ka-

tolikus  magyarok  is élnek.  Liturgikus  nyelvük  ószláv vagy  román  volt.  A  

magyar  nyelv  használata  a  liturgiában  a  prédikációra  és  néhány  énekre  

korlátozódott,  s ez utóbbiak szövegét a magyar papok terjesztették  kézírá-

sos másolás  útján.  

A  görög  katolikus  magyarok  sorsa  egyre  nehezebbé  vált.  A  közvéle-

mény  az  idegen  liturgikus  nyelvhasználat  miatt  szembefordult  velük.  

Papjaikat  az  a  vád  érte,  hogy  főfeladatuknak  nem  a  nép  szolgálatát,  ha-



nem  az  idegen  szertartású  nyelv  fenntartását  tekintik.  Válaszadás  gya-

nánt magyar nyelvre  fordították  a liturgiát,  de  a  fordítás nem kapott  ille-

tékes  hitelesítést.  

Hajdúdorog  egyházi  és világi  vezetői  felismerték,  hogy  a  magyar  li-

turgia  csak  egy  magyar  egyházmegyében  valósulhat  meg. A z  1868-ban  

megtartott Országos Kongresszus kezdeményezésére  így veszi kezdetét  a  

magyar  görög  katolikus  egyházmegye  felállítását  és  a  magyar  liturgikus  

nyelv  bevezetését  célzó mozgalom.  A  két kérdés összekapcsolása  viszont  

nem bizonyult  szerencsésnek.  Ugyanis  a Szentszék egy  új püspökség  fel-

állítására  még hajlandó lett volna,  ám a liturgia végzését  a nép nyelvén  ez  

időben  még nem engedélyezte.  Magyarország  különböző  nemzetiségeire  

és felekezeteire való tekintettel  a magyar kormányzat  is óvatosságra  intett  

e  kérdésben.  

A z  első magyar  görög  katolikus vikáriátus  1873-ban  Hajdúdorogon  

jött  létre.  Ebből  fejlődött  ki  később  a  görög  katolikus  püspökség.  1900-

ban  Fircák Gyula  munkácsi  és Vályi János  eperjesi  görög katolikus  püs-

pökök  vezetésével  nagy  zarándoklat  indult  Rómába  a  magyar  liturgikus  

nyelv  engedélyeztetése  érdekében,  ám  a  zarándoklat  nem  járt  sikerrel.  

Viszont  1912-ben  X .  Szent  Pius  pápa  által  kiadott  "Chr i s t i f i d e l e s  

Graeci"  bulla  értelmében  a munkácsi  egyházmegyéből  70,  az  eperjesiből  

8,  a  szamosújváriból  44,  a  fogarasiból 35,  az esztergomiból  I,  összesen  

1 58  egyházközséget  kapcsoltak  egybe,  amelyek  így  az  új  hajdúdorogi  

magyar  görög  katolikus  püspökség  magvát  képezték.  A  hajdúdorogi  

vikáriátus  így lépett elő püspökséggé,  előbb Debrecen,  Később  Nyíregy-

háza  székhellyel.  Liturgikus nyelvként  a magyar helyett  a görögöt válasz-

tották,  így érvényesítve  a Tridenti  Zsinat liturgikus nyelvről  szóló határo-

zatát.  Később  a  szertartásban  fokozatosan  a  magyar  nyelv  váltotta  fel  a  

görögöt.  Kezdetben  a  szentmisén  az átlényegüléskor  használták.  A  ma-



gyar  ajkú  görög  katolikusok  nagy  szeretettel  fogadták az egyházi  szertar-

tásban  a magyar nyelv használatát,  amely átterjedt Erdélybe  is.  Marosvá-

sárhely székhellyel  itt egy új görög katolikus vikáriátus jött létre. 

A  magyar liturgikus nyelv használatát  a  II. Vatikáni  Zsinat  határoza-
ta  szentesítette.  1965.  november  19-én  a  Szent  Péter  bazilikában  dr.  
Dudás  Miklós  püspök  a  zsinati  atyák  jelenlétében  már  teljes  magyar  li-
turgiát  végzett.  Kérésére VI.  Pál  pápa  1968-ban  a magyar nyelv  haszná-
latát —  ideiglenes jelleggel —  kiterjesztette az egész ország  területére.  

Az  első  világháborút  követően  Magyarországhoz  került  a  munkácsi  
egyházmegyéből  egy  és  az  eperjesiből  húsz  egyházközség.  Ezeket  a  
Szentszék  a  Miskolci  Ap .  Exarchátusba  sorolta.  Jelenleg  ez  is  a  
hajdúdorogi  egyházmegyének van  alárendelve.  

(Dr.  Pirigyi  István  teológiai  tanár  művei  alapján)  



A MUNKÁCSI  EGYHÁZMEGYE  
TÖRTÉNELMÉNEK  FONTOSABB  

DÁTUMAI 

1 3 9 0  A  körtvélyesi  kolostorról  szóló első  említés  
1 4 5 8  A  munkácsi  Szent  Miklós  kolostorról  szóló első  említés.  

Lukács  presbiterről,  mint  a kolostor apátjáról,  az  
említések  1440,  1484  évekből  származnak  

1 4 9 1 - 1 4 9 8  Említések János  püspökről,  mint Lukács  presbiter  
utódjáról 

1 5 5 1  Említés  László  (I)  püspökről  
1 5 5 6 - 1 5 6 1  Említés Lariona  püspökről  
1 5 6 1 - 1 5 6 8  Említés  Evfimij  püspökről  
1 5 6 8 - 1 5 7 0  Említés  László  (II)  püspökről  
1 5 9 6  Említés Amfilochius  püspökről  
1 5 9 6 . X . 8 .  A  Breszti  Unió  megkötése  
1 5 9 7  Említés László  (III)  püspökről  
1 5 9 8  Említés Gábor  püspökről  
1 6 0 0  Említés  Petronius  püspökről  
1 6 0 0  Említés Szergius  püspökről  
1 6 0 6  A  munkácsi  kolostor  területileg  az erdélyi  fejedelmek  

uralma  alá  kerül  
1 6 1 4  Említés  Szofronius  püspökről  
1 6 1 4  A z  Ungvári  Unió  megkötésének  első sikertelen  kísérlete  a  

Krasznobrodi  kolostorban  Krupeckij Atanáz  püspök  
részvételével 

1 6 1 8 - 1 6 2 3  Említés  Evtimij  püspökről  
1 6 2 3 - 1 6 2 7  Petronius  munkácsi  püspök  (ismételten)  
1 6 2 5 - 1 6 2 9  "Midjanicai  pap" elnevezésű  ismeretlen  munkácsi  püspök  
1 6 2 7 - 1 6 3 3  Iván Gregorovics  püspök  



1 6 3 3 - 1 6 4 8  Taraszovics  Bazil  püspök  
1 6 4 0  Taraszovics  uniós kísérlete,  fogsága  

1 6 4 0 - 1 6 4 3  Ardan  Szofronius  püspök  
1643-1645Juszkó  Iván  Szofronius  püspök  

1 6 4 2  Taraszovics  püspök szabadulása  a fogságból  s  katolikus 

hitallása  Bécsben.  Ezért  megfosztották  a  munkácsi  
kolostor  javadalmaitól  

1 6 4 6 . 
IV.24.  A z  Ungvári  Druget-várban  63  lelkész letette  a  hűségesküt  

az  egri  katolikus  érsek  előtt,  elismervén X .  Ince pápát  (az  
Ungvári  Unió  első  szakasza)  

1 6 4 8  A z  egyházmegye 400  lelkésze  szándékát  fejezi  ki  az  Unió  
elfogadásáról  a Nagyszombati  egyházzsmaton,  egyúttal  
megválasztván  Parten  Pétert  püspökké  (az Ungvári  unió  
második  szakasza)  

1 6 4 8 - 1 6 7 0  Parten  Péter  a magyarországi  görög katolikusok  vizitátora  
1 6 4 8 - 1 7 0 0  Parten  Péter  a Szentszék  által jóváhagyott  püspök;  I.  

Lipót  király  1659-ben  kinevezi  munkácsi  püspökké  
1 6 5 2  Parten  Péter  püspök  6  főesperes közreműködésével  levelet  

intéz  a pápához,  melyben  kérik  a  munkácsi  püspökség  
elismerését  s közlik  az Unió  elfogadásának  feltételeit  

1 6 5 4 - 1 6 6 7  Taraszovics  püspök halála  után 30  szakadár  lelkész  12  
kálvinista  pásztorral  Zékány Joanikuszt  választják  
püspökül 

1 6 6 7 - 1 6 7 6  Volosinovszkij Joaszif  püspök  
1 6 7 1 - 1 6 7 2  Rákóczi  özvegye,  Báthori  Zsófia püspökké  nevezi  ki  

Malachovszkij  Ivánt.  A  király  a kinevezést  nem  hagyja  
jóvá,  a  püspök visszatér  Lengyelországba  

1 6 7 7 - 1 6 8 4  Maurokordato  Teofánt Apostoli  Adminisztrátorrá  
nevezik  ki  

1 6 8 1 - 1 6 9 0  Lipnickij  Iván vikárius.  Kinevezését  a  magyar  
hercegprímástól  kapta  



1 6 8 3 - 1 6 9 0  Kulcsickij  Porfirius, Malachovszkij  Iván helynöke  az  

egyházmegyének  Lipót  király  által  kinevezett  vikáriusa  
1 6 9 0 - 1 7 0 0  Dekamelis József János VIII.  Sándor  pápa  által  

kinevezett vikárius.  A  király  1690-ben  kinevezi  püspökké  
1 6 9 2  I.  Lipót  király  rendelete  a  papság jobbágyságtól  és  

adókötelezettségtől  való fölmentéséről  s a római  katolikus  
papság  kiváltságaiban  való  részesítéséről  

1 7 0 7 - 1 7 1 5  Hodemárszki János József  püspöki  kinevezése  a  király  

által.  A  pápa  a kinevezést  nem hagyta  jóvá 
1 7 0 7 - 1 7 1 0 Vinnickij Jurij Apostoli  Vikárius  
1 7 1 1 - 1 7 1 4  Filipovics  Prokopiusz Apostoli  Vikárius  
1 7 1 6 - 1 7 3 3  Bizánci  György;  1 7 13-ban  az egri  érsek  által  kinevezett  

vikárius 

1 7 2 1  A  máramarosi  papság  csatlakozása  az Ungvári  Unióhoz  

(az  unió harmadik  szakasza)  
1 7 3 3 - 1 7 3 7  Olsavszki  Szimeon  István  püspök  
1 7 3 8 - 1 7 4 2  Blazsovszki  György  Gábor XII.  Kelemen  pápa  

engedélyével  agneni  címzetes  püspökké  szentelése  
1 7 4 3 - 1 7 6 7  Olsavszki  Mihály  Emmanuel XIV.  Benedek  pápa  

engedélyével  rossai  címzetes  püspökké  szentelése  

1751 -
1 7 6 1 - 1 7 6 5  A  szakadársághoz való visszatérés  mozgalma  Szofronius  

szerzetes,  valamint  Nenádovics  Pál  érsek  
propagandájának  eredménye.  Mária  Terézia  
törekvéseinek  kezdete  a  munkácsi  egyházmegyének  az  egri  
latin  püspökségtől  való függetlenítése  érdekében  

1 7 7 1 . 
IX. 19.  XIV.  Kelemen  pápa  kiadja  a  munkácsi  egyházmegye  

megalapításáról  szóló  bullát  
1 7 6 8 - 1 7 7 2  Bradács János  a független munkácsi  egyházmegye  pápa  

által jóváhagyott  első  ordinánus-püspöke  



1 7 7 2 - 1 8 0 9  Bacsinszki  András  püspök  
1 7 7 4  A z  uniátus-egyház  görög  katolikus  egyházzá  való  

elnevezése  az osztrák kormány  által  

1 7 7 5  Mária  Terézia  Bécsben  megalapítja  a  Barbareum-
főszemináriumot  az osztrák-magyar  birodalom  görög  
katolikusai  számára  

1 7 7 6  A  munkácsi  egyházi  iskola  papnevelő  intézetté  való  
átszervezése,  s Ungvárra  való  áthelyezése  

1 7 7 7  A z  önálló  krizseváci  egyházmegye  megalapítása  a  
Horvátországba  és Bácskába  kivándorolt  munkácsi  
egyházmegyei  görög katolikus  ruszinok számára.  Első  
püspökük  Drohobecki  György,  az ungvári  papnevelő  
intézet  tanítványa  

1 7 9 4  A z  egyházmegyei  férfi tanítóképző  megalapítása  

Ungváron 
1 8 0 8 - 1 8 1 4  Bradács  Mihály VII.  Piusz pápa  által  segédpüspökké  való  

kinevezése.  Megmaradt  kassai  vikáriusként  
1 8 0 9 - 1 8 1 2  Kutka  Iván káptalani  vikáriusként  irányítja  az  

egyházmegyét 
1 8 1 4 - 1 8 1 6  Tarkovics György káptalani  vikárius  
1 8 1 6 - 1 8 3 1  Pócsi  Elek VII.  Piusz  pápa  által  kinevezett  püspök  
1 8 1 8  A z  önálló  eperjesi  egyházmegye  megalapítása.  A  

munkácsi  egyházmegyéből  68  paróchia  került  az  új  
egyházmegyéhez.  Első  püspöke Tarkovics  György  

1 8 2 3  A  munkácsi  egyházmegyéből  72  paróchiát  átcsatoltak  a  
nagyváradi  egyházmegyéhez  

1 8 3 1 - 1 8 3 7  Csurgovics János  káptalani  vikárius  
1 8 3 7 - 1 8 6 4  Popovics  László XVI .  György  pápa  által  kinevezett  

püspök 
1 8 4 8  Az  első szláv  kongresszus  Prágában.  A  pánszláv  és  

moszkvai  törekvések behatolása  Kárpátaljára  



1 8 6 4 - 1 8 6 6  Csopej Antal  káptalani  vikárius  
1 8 6 6 - 1 8 7 4  Pankovics  István IX.  Piusz pápa  által  kinevezett  püspök  
1 8 7 4 - 1 8 9 1  Pásztélyi János  püspök  

1 8 9 1 - 1 9 1 2  Fircák Gyula  püspök  
1 8 8 6 - 1 8 9 0 A z  első 30  görög  katolikus  egyházközség  megszervezése  

az Egyesült Államokban  kárpátaljai  ruszinok  által  

1 8 9 1  A z  egyházmegye  női  tanítóképző  megalapítása  Ungváron  
1 9 0 2  Iza  község  híveinek  egy csoportja  a szerb  pátnárchától  

kér  papot  

1 9 0 3  93  Iza községbeli  hívő bírósági  pere  Máramarosszigeten  
1 9 1 2 - 1 9 2 4  Papp Antal  püspök  

1 9 1 2  A z  önálló hajdúdorogi  egyházmegye  megalapítása.  A  
munkácsi  egyházmegyéből  88  paróchiát  csatoltak  hozzá.  
Miklósi  István az első  püspöke  

1 9 1 3  A z  izai  hívek második  máramarosszigeti  pere  

1 9 1 3  Ónálló  "ruszin  szertartású"  görög katolikus  egyházmegye  
megalapítása  az Egyesült  Államokban  

1 9 2 0  A  bazilita  szerzetesrend  reformja  Kárpátalján  
1 9 2 4 - 1 9 3 1  Gebé  Péter  püspök  
1 9 3 1 - 1 9 3 3  Sztojka  Sándor káptalani  vikárius  püspökké  való  

kinevezése  1932-ben  
1 9 2 4  A z  Apostoli  Szentszék  püspökké  nevezi  ki  Takács  

Lászlót  az Egyesült  Államokban  élő kárpátaljai  ruszinok  
részére 

1 9 2 5  A  csehszlovák  kormány  törvénnyel  szabályozza  a  
különböző vallásfelekezetek viszonyait  Kárpátalján.  A  
vallási  agitáció betiltása. Az  egyházmegyei  
igazgatóságban  megalakul  a Hitvédelmi  Iroda  Ilnicki  
Sándor  vezetésével. A z  Apostoli  Szentszék  
konkordátuma  a csehszlovák  kormánnyal  



1 9 2 6 . 
VI . 26 .  XI.  Piusz pápa  által  ajándékozott  Mária-kegykép  

ünnepélyes  szentelése  a csernekhegyi  kolostorban  

1931  A  pravoszlávok  által jogtalanul  eltulajdonított  egyházi  
vagyon  törvényes  úton való  visszaszerzése  

1932  A  pravoszláv  munkácsi  egyházmegye  megalapítása  
1 9 3 7  A  munkácsi  és eperjesi  egyházmegyék  az  esztergomi  

érsekség joghatása  alól való  felszabadítása  s az  Apostoli  
Szentszéknek  közvetlenül  való  alárendelése  

1 9 3 8 - 1 9 3 9  Nyáradi  Dénes Apostoli  Kormányzó  Huszton  
1941  A z  ungvári  papnevelő  intézet Akadémiává  való  

nyilvánítása 
1 9 4 3  Ilnicki  Sándor  káptalani  vikárius  
1944.II-IX. Dudás  Miklós  püspök Apostoli  Kormányzó  
1944 . IX.24 .Romzsa  Tódor  püspökké  szentelése  
1944 .X .  A  szovjet  csapatok  felszabadítják  Kárpátalját  a  fasiszta  

uralomtól 
1 9 4 5  A  Kárpátaljai  Népi  Tanács  rendelete  a  görög  katolikus  

templomok  átadásáról  a többségi  pravoszláv  falvakban  (73  
templom).  A  görög  katolikus  papság  meghurcolásának  
kezdete 

1 9 4 5  Rómzsa Tódor  püspök találkozója  a  szovjet  hadsereg  
vezetőivel 

1945.VI.29.Kárpáta l ját  az Ukrán SZSZK-hoz  csatolják  
1 9 4 5  A  görög katolikus egyház  elleni  kampány  kezdete.  

Karpov,  az orosz pravoszláv egyházügyi  vezető  felterjeszti  
a  görög  katolikus egyház likvidálásának  tervét  

1 9 4 5  A  Kárpátaljai  Népi  Tanács  rendelete  az egyház  és  állam  
elválasztásáról 

1 9 4 6  Lembergben  megtartották  az  úgynevezett  egyházzsinatot,  
amelyen  kihirdették  a  görög katolikus egyház  likvidálását,  



valamint  az  1596-os  Breszti  Unió  hatálytalanítását  
1 9 4 6  A  kárpátaljai  görög katolikus egyházüldözés  újabb  

szakasza  a  moszkvai  és kijevi  hatósági  szervek  
részvételével 

1 9 4 6 . X I . 2 9 . A  Kárpátaljai  Területi  Tanács  határozata  az  ungvári  
görög katolikus  papnevelő  intézet  bezárásáról  

1947 .XI .1 .  Romzsa  Tódor  püspök  erőszakos halála  mérgezés  által  a  
munkácsi  kórházban,  a sikertelen  "autóbaleset"  
kísérlete  után  

1 9 4 7 - 1 9 4 9  Romzsa  Tódor halála  után  Murányi  Miklós  káptalani  
vikáriusként  vezeti  az egyházmegyét.  1956-ban  —  
száműzetéséből  való visszatérése  után  —  Apostoli  
Vikárius 

1 9 4 7  A  munkácsi  bazilita-rend  kolostorát  átadták  a  
pravoszlávoknak 

1 9 4 9  Altalános  támadás  a görög katolikus egyházmegye  ellen.  
A  munkácsi  és ungvári  székesegyházak  átadása  a  
pravoszlávoknak.  A  papság  működésének  betiltása  és  
széleskörű  zaklatása,  valamint  elhurcolása  

1 9 4 9  1 5  egykori  görög  katolikus  pap  nyilatkozata  az  Unió  
likvidálásáról,  s az  orosz pravoszláv  egyházhoz való 
csatlakozásról 

1 9 5 2  XII.  Piusz pápa  Enciklikája  a keleti  szertartású  katolikus  
egyház  üldözéséről  

1 9 5 5  A z  elítélt  görög katolikus  papok amnesztiája,  s  a  
lágerekből  való  visszatérése  

1 9 6 2  A  II. Vatikáni  Zsinat  megnyitása  
1 9 6 3  A  Kárpátaljáról  kivándoroltak  számára  az  Egyesült  

Államokban  megalapítják  a  pittsburgi  és  a  passaici  
egyházmegyéket 

1 9 6 9  A  kárpátaljai  kivándorlók  részére az  Egyesült  



Államokban  (Mungalban,  Pennsylvania  államban)  
megalapították  az  érsekséget  

1 9 7 8 . 
VIH.24 .  Chira  Sándor  püspök  titokban  püspökké  szenteli  Szemedi  

Ivánt,  aki  1979-től  az egyházmegye ordinánus  püspöke  

1983 .V .15 .  Chira  Sándor  püspök  titokban  püspökké  szenteli  
Holovács Józsefet 

1 9 8 7  Szofron  Dmiterko  püspök  titokban  püspökké  szenteli  
Margitics  Ivánt  

1 9 8 7  Szemedi  Iván  és Vaszilik  Pál  püspökök  19 lelkésszel,  206  
hívővel  augusztus 4-én  először jelennek  meg  a  
nyilvánosság  előtt  

1 9 8 8  Nagypénteken  Ungváron  a  Kálvária-hegyen  először  
végeztek  görög katolikusok  nyilvánosan  szertartást  

1 9 8 8 . 

IX .27 .  A  szentkereszt  fölmagasztalása  ünnepén  Szemedi  Iván  
először  tartott főpásztor misét  nyilvánosan  a  
Kálvária-hegyen 

1 9 9 1 . 
VIII. 18 .  Egyházmegyénk  papságának  és híveinek  találkozása  

II. János  Pál  pápával  Máriapócson  
1 9 9 1 . 
VIII .21 .  Ukrajna  függetlenségének kikiáltása  egyúttal  a  görög  

katolikus egyház szabadságának  az  elsimerésével  

1 9 9 1  Ljubacsivszkij  Miroszlav,  az ukrán  görög  katolikus  egyház  
vezetőjének  látogatása  Kárpátalján  

1 9 9 1  II. János  Pál  pápa  Bullája  Szemedi  Iván,  Holovács József 
és Margitics  Iván  püspökké  szentelésének  jóváhagyásáról  

1 9 9 1  A z  első főpásztori  szentmise  az ungvári  székesegyházban  
1 9 9 2  Francesco  Colasuono Apostoli  Vizitátor vizsgálata  az  

egyházmegye  alárendeltségével  kapcsolatosan  



1 9 9 2  Az  Apostoli  Szentszék  és Ukrajna  közötti  diplomáciai  
kapcsolat  létrehozása.  Antonio  Franco,  az  Apostoli  
Szentszék  nunciusa  Ukrajnában  

1 9 9 2  A z  ungvári  papnevelő  intézet  építésének  alapkőszentelése  

1 9 9 3  Antonio  Franco  nuncius találkozása  az  egyházmegye  
papságával  egyházmegyénk  alárendeltségi  státuszával  
kapcsolatban,  s a Vatikánnak való  közvetlen  alárendeltség  
elismerése 

1 9 9 5  II. János  Pál  pápa  levele  az Ungvári  Unió  350.  
évfordulójára 

1 9 9 5  A z  ungvári  papnevelő  intézet kápolnájának  szentelése,  s  a  
tanítás  beindítása  az  új  épületben  
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