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„Utaidat, mutasd meg nekem!”
A magyarországi görögkatolikusok története

a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye 
kánoni felállításáig (1771)



A mai Kárpátalja területén napjainkban négy nagy vallásfelekezet van jelen. A 
római katolikusok, görögkatolikusok, reformátusok és pravoszlávok sajátos törté-
nelmi időszakokban jelentek meg és vertek gyökeret régiónkban. Eközben szelle-
mi, kulturális és tárgyi örökséget hoztak létre, amelyek azzal válnak élővé, hogy 
az adott közösség használja azokat. Amikor az aktuális feladatainkat kijelöljük és 
küldetéstudatunkat erősítjük, fontos számunkra annak tudatosítása is, hogy érté-
ket, identitást teremtő egyháznak a tagjai vagyunk és annak örökségét hordozzuk. 
Hivatásunk, hogy önmagunk számára értékeinket vizsgáljuk és megéljük, mások 
számára pedig bemutassuk azt. Ezzel válik élővé az örökségünk.

A görögkatolikus egyház az 1646-os ungvári unió óta hosszú, elkötelezett és küzdel-
mes utat járt be, míg végül 1771-ben Mária Terézia felállította a Munkácsi Görögkato-
likus Egyházmegyét. 1773-ban pedig felszentelték az új egyházmegye azon püspökét, 
Bacsinszky Andrást (1732 —1809), aki megszervezte egyházmegye intézményeit. Az 
egyházmegye felállítását és a püspökszentelést tekinthetjük a küzdelem lezárásának és 
az egyházmegye új korszaka kezdetének. A borítón látható tusrajz a püspökszentelés 
eseményéről készült korabeli pillanatkép. (KTÁL fond 151., opisz 1., Nr. 2335) 

Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye jelenlegi Kárpátalja területén gyakorol-
ja joghatóságát a történelmi Magyarország négy vármegyéje fölött. Ez a joghatóság 
egykoron 13 vármegyére, annak keleti szertartású katolikus keresztényeire terjedt ki. 

Ezek egy része a természetes fejlődés következtében, másrészük pedig a XX. szá-
zad viharai miatt vált el az egyházmegyétől. Ennek következtében napjainkra a Kár-
pát-medencében az “ősi Munkácsi Egyházmegyét” tekinti anyaegyházának számos 
egyház (a magyarországi, a szlovákiai, a romániai (partiumi) és szerbiai (kőrösi) 
görögkatolikusok), melyeknek gyökereit az ungvári uniónál (1646) kell keresnünk.

Konferenciánkkal annak áttekintésére törekszünk, hogy a jelenleg különböző 
államokban élő, egykor a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegyéhez tartozó gö-
rögkatolikusok milyen történelmi örökséget hordoznak magukban. Melyek voltak 
a közös gyökerek, milyenek voltak a kezdetek, milyen kihívásokkal, folyamatokkal 
kellett szembenézniük és hogyan keresték “útjaikat".  

Bacsinszky András püspök életéről (azon belül az egyházmegye felállításáról) 
2009-ben tartottak konferenciát. Ezért konferenciánk célja az oda vezető utak 
vizsgálata. A vizsgált időszak kezdetének a keleti szertartásúak Kárpátok vidékén 
való megjelenését, lezárásának pedig a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye 
1771-es felállítását tekintjük.
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A Csernek-hegyi Szent Miklós-monostor egyik temploma



10.00. Megnyitó
Demkó Ferenc, helynök, Beregszászi Magyar Esperesi Kerület
Dr. Orosz Ildikó, rektor, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Marosi István, főiskolai lelkész, GörögKör

Integráció vagy asszimiláció? A munkácsi egyházmegye 
kánoni felállításához vezető folyamatok

Dr. Véghseő Tamás, egyháztörténész 
rektor, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza
 

A munkácsi egyházmegye felállításának egyháztani 
és kánonjogi háttere

Dr. Szabó Péter, kánonjogász
rektorhelyettes, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza
egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest

Bendász István irodalmi hagyatéka 
Bendász Dániel, egyháztörténész
nyugalmazott esperes, Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye, Nagyszőlős

11.20.  Indulás az lapkőszentelésre
11.30.  Az Ortutay Elemér Kollégium alapkövének szentelése 
 (Beregszász, Puskin út 1.)
 Milán Sasik, munkácsi püspök
 Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár
 Babják Zoltán, polgármester

12.30. Ebéd

PROGRAM

10.20.

10.40.

11.00.



Erdélyi fejedelmek és a keleti szertartásúak
Dr. Csatáry György, történész
igazgató, Lehoczky Tivadar Intézet, Beregszász
főiskolai tanár, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász

A homonnai Drugeth família szerepe az ungvári unió 
előkészítésében

Dr. Zubánics László, történész
egyetemi docens, UNE Ukrán-Magyar Oktatási Tudományos Intézet, Ungvár

Habsburgok és görögkatolikusok kapcsolata 
Mária Terézia uralkodása idején

Dr. Janka György, egyháztörténész
tanszékvezető, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza

A keleti és a nyugati hagyomány találkozása 
a Kárpátok vidékén az uniók előtt

Dr. Jankáné Prof. Dr. habil. Puskás Bernadett, művészettörténész
Nyíregyházi Egyetem - Vizuális Kultúra Intézet, Nyíregyháza

A munkácsi egyházmegye felállítása 
előtti egyházi könyvek és használatuk következményei 

az egyházi élet további fejlődésére
Dr. Szolánszky Ágoston, teológiai tanár
Boldog Romzsa Tódor Teológiai Akadémia, Ungvár

„Unsere Liebe Frau von Wien” - Az eredeti pócsi ikon 
tisztelete a 17—18. században Bécsben

Földvári Katalin, tudományos munkatárs
Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza

Zárszó

14.00

14.20.

14.40.

15.00.

15.20.

15.40. 

16.00. 



Dr. Véghseő Tamás, egyháztörténész, rektor
Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza

Integráció vagy asszimiláció? A munkácsi egyházmegye 
kánoni felállításához vezető folyamatok

A Munkácsi Egyházmegye 
1771-ben történt kánoni felállítá-
sának előzményeként a történetírás 
többnyire a latin és bizánci szer-
tartású katolikus egyház vezetői és 
papjai közötti konfliktus részleteit 
tárgyalja. Előadásomban vázolni 
szeretném azokat a folyamatokat, 
melyek a rítusközi konfliktussal 
párhuzamosan zajlottak egyrészt 
kormányzati szinten, másrészt pe-
dig a katolikus egyházban és a gö-
rögkatolikus közösségekben. Ezek 
összessége eredményezte azt, hogy 
a kiéleződő interrituális konfliktus 
végül a görögkatolikusok emanci-
pációjának és társadalmi integráci-
ójának megerősítésével zárult.



Dr. Szabó Péter, kánonjogász, rektorhelyettes, egyetemi tanár
Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest

A munkácsi egyházmegye felállításának egyháztani 
és kánonjogi háttere



Bendász Dániel, egyháztörténész, nyugalmazott esperes
Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye, Nagyszőlős

Bendász István irodalmi hagyatéka



Dr. Csatáry György, történész, igazgató
Lehoczky Tivadar Intézet, Beregszász

Erdélyi fejedelmek és a keleti szertartásúak
Ezúttal az Erdélyi Fejedelemség és a 

keleti szertartású egyház kapcsolatát a 
Kárpátaljai Állami Levéltár forrásainak 
tükrében vizsgáljuk. Az előadásban 
azokat az érintkezési pontokról szólok, 
amelyek írott forrásokban nyomon kö-
vethetőek és ma is rendelkezésre állnak 
a Beregszászban őrzött Görög Katoli-
kus Püspökség Levéltárában (F.151). 

Az első részben – a konferencia 
tematikájának megfelelően – azokat 
az írásokat is elemezzük, amelyek az 
1646. évi ungvári unió után jelentek 
meg és maradtak a vizsgált gyűjte-
ményben. Íme, néhány kiragadott 
forrás, amelyek a levéltári gyűjtemény 
legelső iratait alkotják. Az első akta 
(ún. odinica zberihanja) az unió meg-
alakulásának a forrásait tartalmazza, 
igaz csupán hat lapon. Külön regeszta 
alatt találhatjuk az unió talán legfon-
tosabb itteni dokumentumát, azt az 
aláírási jegyzéket, (másolat) amelynek 
értelmében a 63 óhitű pópa aláírta az 
uniót. Majd az egri püspök oltalomle-
velét vizsgálhatjuk, ami a kisbereznai 
pap előjogairól szól…

Az előadás második részében a 

gyűjtemény azon dokumentuma-
it emelem ki, amelyek közvetlenül 
az erdélyi fejedelmektől érkeztek a 
görögkatolikus egyházhoz. Fontos 
számunkra az I. Rákóczi György, 
Apaffy Mihály, Thökölyi Imre és II. 
Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelmek 
levelei, amelyek lényegében az egy-
házi és magán jellegen túl rámutat-
nak azokra a politikai kapcsolatokra 
amelyet a görögkatolikus egyházzal 
tartottak fenn. 



Dr. Zubánics László, történész, egyetemi docens,
Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet, Ungvár

A homonnai Drugeth família szerepe 
az ungvári unió előkészítésében

Az 1301-ben Magyarországra 
érkező és az Anjouk idején felemel-
kedő, országos tisztségeket betöltő 
homonnai Drugeth família fontos 
szerepet töltött be Északkelet-Ma-
gyarország vármegyéi, illetve az itt 
élő népek mindennapjaiban. Bár 
1403 után a család képviselői kegy-
vesztettek lettek, Zemplén és Ung 
vármegyékben fekvő hatalmas bir-
tokaik révén évszázadokon keresztül 
döntő befolyást gyakoroltak a lokális 
történelmi eseményekre. A Druget-
hek újbóli felemelkedésére a XVI. 
század közepén kerül sor, tagjait ott 
találjuk a reformáció felvidéki patró-
nusai között is.

A trienti zsinatot (1545–1563) 
követően Pázmány Péter hatására 
számos befolyásos felső-magyaror-
szági főúr is rekatolizál, köztük ta-
láljuk homonnai Drugeth Györgyöt. 
A lengyelországi száműzetésből ha-
zatérő Homonnai kortársai szerint 
„középszerű tehetségű férfiú, kit in-
kább a hiúság, mint a nagy tetteket 
sugalmazó ambitió vezérelt, ki al-
kalmas eszközül kinálkozott mások 
által kitűzött czélok elérésére”, aki 
valószínűleg az érvényesülés útját 

látta a katolikus valláshoz való visz-
szatérésben. Ugyanakkor nem csu-
pán protestáns alattvalóit sarkallta a 
katolikus egyházba való visszatérés-
re, de hozzálátott a görög keleti rutén 
jobbágyainak a megtérítéséhez is, 
azonban 1612-es krasznibrodi kez-
deményezése a lakosság ellenállása 
miatt kudarca fulladt.  A későbbi uni-
óhoz a Drugethek a színvonalas ok-
tatás létrehozásával teremtették meg 
az alapokat. Drugeth György 1613. 
november 22-én királyi engedéllyel 
megalapította Homonnán a jezsuita 
kollégiumot, amely 1646-ban került 
át Ungvárra. Ebben a folyamatban, 
akárcsak az egyházi únió létrehozá-
sában nagy szerepet játszott Homon-
nai Drugeth János országbíró és neje, 
Jakusits Anna. Fiuk, (IV.) György, 
illetve menyük, galántai Esterházy 
Mária nagyban hozzájárultak az egy-
házi unió fenntartásához, illetve ter-
jesztéséhez, azonban az Európában 
zajló harmincéves háború jelentősen 
visszavetette az eseményeket. 



Dr. Janka György, egyháztörténész, tanszékvezető
Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza

Habsburgok és görögkatolikusok kapcsolata 
Mária Terézia uralkodása idején



Dr. Jankáné Prof. Dr. habil. Puskás Bernadett, művészettörténész
Nyíregyházi Egyetem - Vizuális Kultúra Intézet, Nyíregyháza

A keleti és a nyugati hagyomány találkozása 
a Kárpátok vidékén az uniók előtt

A Kárpátok vonulatához kapcsoló-
dóan, elsősorban a Magyar és a Lengyel 
Királyságban működő bizánci rítusú 
püspökségek területén a középkorban 
egy sajátos kelet- közép-európai kulturá-
lis régió alakult ki. Összetartozását több 
tudományterület kutatásai is igazolják, 
amelyek azt is tanúsítják, hogy itt az ál-
talános középkori mentalitásból faka-
dóan, nemzetek feletti, egyházi bázison 
felépülő művelődéstörténeti jelenségről 
van szó. A művészettörténet a különféle 
művészeti ágakban kutatja ennek jeleit 
és tanulságait. Így a helyi építészetben 
a bizánci térfűzés sokszor az európai 
építészetre jellemző épületformákkal 
társult. A templomi tér legfontosabb li-
turgikus építménye, az ikonosztáz a 17. 
század előtt csupán kétsoros bizáncias, 
balkáni szerkezetként épült meg, melyen 
ugyanakkor nem a faragványok, hanem 
-az északi szláv területekhez hasonló-
an- a nagyméretű ikonok domináltak. 
Az ikonfestészetben sajátos közép-eu-
rópai helyi ikonfestő iskola alakult 
ki. Ahogyan stílusát, úgy tematikáját, 
ikonográfiáját határhelyzetéből adódóan 
távolabbra mutató kapcsolati rendszer 
határozta meg. Az alapvetően bizánci 
eredetű prototípusok megfestése során 

sajátos helyi ikonváltozatok is készültek, 
olyan stiláris részletekkel, melyek között 
helyet kaptak egyaránt észak-orosz és 
balkáni, de nyugati, román kori, illetve 
gótikus elemek. Ez a szintézis különböző 
szinteken, a hagyományőrző népi kultú-
rában és az európai társadalmi változá-
sokat is követni igyekvő, polgári társada-
lom művészetében is megvalósulhatott, 
és egyik meghatározója lehet a helyi 
identitásnak, a nyitottságra és változásra 
kész helyi posztbizánci kultúrának. 



Dr. Szolánszky Ágoston, teológiai tanár
Boldog Romzsa Tódor Teológiai Akadémia, Ungvár

A Munkácsi Egyházmegye felállítása előtti egyházi könyvek 
és használatuk következményei az egyházi élet fejlődésére

A kereszténység elterjedésének tör-
ténete igen bonyolult. Mindemellett 
szívesen fogadom és vallom azt az ál-
lítást, hogy a Munkácsi egyházmegye 
területén a kereszténység szent Cirill 
és Metód tanítványainak munkássága 
által terjedt el. Létezik egy olyan vita-
tott állítás is, mely szerint a „munkácsi 
püspökség egyike a Metód szláv apos-
tol alapította hét pannon püspökség-
nek. Történelem ide vagy oda, minden 
kétséget kizáróan állíthatjuk, hogy a 
Munkácsi Görögkatolikus Egyházme-
gye rítusa különleges és egyedülálló. 
Eredetét tekintve tagadhatatlanul a 
bizánci hagyomány örököse, de jelleg-
zetességeire, szertartási és dallamvilági 
sajátosságaira hagyatkozva megálla-
pítható, hogy nem a Volodimir fejede-
lem által átvett bizánci és a Kíjevi Rusz 
területén elterjedt rítusról van szó. To-
vábbá tagadhatatlan az a tény is, hogy 
amikor a Munkácsi Egyházmegye te-
rültén a kereszténység kezdett terjed-
ni, akkor az a katolikus egyházon belül 
történt, vagyis az 1054-ben megtörtént 
nagy szakadás előtt, így a rítus eredete 
katolikus. Aztán, mint sajnos sok kele-
ti egyházban megtörtént, a schizmati-
kus vonalat követte, majd 1646-ban a 
görögkatolikusok visszatértek a katoli-
kus egyházzal való eredeti egységéhez. 
1771-ben pedig XIV. Kelemen pápa 
hivatalosan is felállította az egyházme-
gyét. Mindezen időszakok kihatással 

voltak az egyházmegyében gyakorolt 
rítusra is. Gyakorlatilag ez azt jelenti, 
hogy az egyházmegye liturgikus elő-
írásai sok változáson mentek keresztül 
ingadozva az ortodox, latin, galíciai 
vagy más behatások közt.

Amikor a liturgikus előírásokról 
beszélünk, akkor tagadhatatlanul nagy 
szerepet kell nyilvánítanunk a liturgi-
kus, egyházi könyveknek, hiszen azok 
az előírások tárolói és továbbadói. Oly 
módon is lehetne fogalmazni, hogy az 
egyházmegye liturgikus élete szoros 
összefüggésben van a használatban 
lévő egyházi könyvekkel. Példaképpen 
fel lehet hozni Barkóczy Ferenc egri 
püspök 1751-ben megfogalmazott 
gondolatát, mely szerint a rutén pa-
pok, habár az unió által már 1646-ban 
katolikusokká váltak, mégis több mint 
száz évvel később is orosz ortodox 
egyházi könyveket használnak. „Csak-
is így érthető s innét magyarázható, 
hogy a szent misékben a felség helyett 
a czár, a pápa helyett a pétervári patri-
archát emlegetik.”

Előadásomban rámutatok olyan 
katolikus és ortodox egyházi könyvek-
re, amelyeket minden bizonnyal 1771 
előtt használtak a Munkácsi Egyház-
megyében. Szeretnék kiemelni néhány 
olyan sajátosságot, amely kihatással 
volt és még talán máig is kihatással van 
az egyházi életre.



Földvári Katalin, tudományos munkatárs
Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza

„Unsere Liebe Frau von Wien” 
- Az eredeti pócsi ikon tisztelete a 17-18. században Bécsben

A 17. század végén két Mária-kép 
került ünnepélyes keretek között 
a bécsi Stephansdomba: 1693-ban 
a Napbaöltözött Asszony ikonja, 
1697-ben pedig a csodás könnyezé-
séről ismertté vált pócsi kegykép. 

A pócsi templomban lévő, koráb-
ban jelentéktelen Mária-ikon 1696. 
november 4-én kezdődő könnyezé-
sének híre rövid idő alatt elterjedt, így 
igen hamar Bécsbe is eljutott. Miután 
I. Lipót értesült róla, Marco d’ Avia-
no kapucinus szerzetes tanácsára el-
rendelte a kép Bécsbe szállítását. Az 
ikon 1697. július 4-én érkezett meg a 
császárvárosba, ahol először a Favo-
ritában ezt követően a nép kérésére a 
város összes templomában bemutat-
ták, majd december 1-én ünnepélyes 
felvonulás keretében a Stephansdom-
ba vitték és elhelyezték a főoltáron. 

A bécsiek által „Ungarische Ma-
donna”, azaz „Magyar Madonna” 
néven hívott Szűzanya-ábrázolás 
1948 óta az Énekesek kapuja mellett 
lévő 16. századi márványbaldachin 
alatt látható és máig a székesegyház 

legtiszteltebb Mária-képe. Az ikon 
kiemelkedő szerepet játszott a Habs-
burg uralkodócsalád Mária-tiszte-
letében és örök emléket állít annak 
a Zenta mellett vívott győztes csa-
tának, melyet Abraham a Sancta 
Clara beszédeiben a pócsi Szűzanya 
közbenjárásának tulajdonított. Előa-
dásomban azt mutatom be, hogy az 
eredeti pócsi ikon körül kialakult 
kultuszt milyen források segítségé-
vel ismerhetjük meg illetve azt, hogy 
a kegykép tisztelete mely elemekből 
tevődött össze.



Jegyzet




