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A Görög Katolikus Hajdúdorogi Egyházmegye történetében jártas olvasók bizonyára 

tudják, hogy ez az új, nemzeti alapon létrehozott egyházkormányzati egység, amely 

puszta létrejöttével is igazi hazafiakká tette az addig vallásuk miatt magyar oroszoknak 

nevezett magyar anyanyelvű görög katolikusokat, gyakorlatilag már megalakulásának 

pillanatában igen nehéz helyzetbe került. Mire a kormánynak teljesíteni kellett volna az 

egyházmegye megalapítása után az anyagi és intézményi eszközöket a sikeres 

működéshez, elfogyott az az egységes politikai akarat, amely részben az új magyar 

püspökség létrehozásával igyekezett egységbe forrasztani mind a kormánypárti erőket és 

az ellenzéket, mind pedig minden, magát magyarnak érző polgárt a királyi 

Magyarországon. Abban a helyzetben pedig különösen nagy jelentősége lett volna olyan 

egyházi és kormányzati kapcsolatokat kiépíteni, amely némiképp pótolta volna a hirtelen 

elapadt lelkesedést és támogatást. Ehelyett azonban rövid idő alatt olyan feszült viszony 

alakult ki Csernoch János esztergomi érsek, hercegprímás, a görög katolikusok 

metropolitája és Miklósy István, az első hajdúdorogi püspök között, amely kézzelfogható 

hátrányt jelentett későbbi, igen nagy horderejű ügyek megoldásában, előre vitelében. Az 

alábbiakban az Esztergomi Prímási Levéltárban folytatott kutatásaim alapján ennek a 

kapcsolatnak a megromlását és későbbi alakulását igyekszem bemutatni, mint olyan 

történéssorozatot, amely jelentősen befolyásolta az egyházmegye korai történetét. 

Amikor a kultusztárca arról értesítette Csernoch János esztergomi érseket, hogy Miklósy 

Istvánt, Zemplén vármegye főesperesét javasolják a király felé hajdúdorogi püspöknek, 

akkor az érsek és Miklósy nem ismerték egymást személyesen. Ez világosan kiderül 

abból a levelezésből, amelyet a tárca és az érsekség folytatott egymással a kinevezés 

kapcsán. Ezzel együtt a hercegprímás semmilyen ellenvetést nem tett az ő személyével 

kapcsolatban, sőt, annak a reményének adott hangot, hogy az új püspök minden 

bizonnyal kézbe tudja venni a magyar görög katolikusok ügyét, és le tudja csendesíteni 

azokat a főként román nemzetiségi lázongásokat, amelyek az új magyar egyházmegye 

létrejöttét kísérték akkoriban. Az érsek támogatta azt a püspöki kérést is, hogy ha már 

az állam addig nem gondoskodott a püspök javadalmazásáról, akkor legalább 

engedélyezzék, hogy a legendás szerzetes, Pásztory Árkád vagyona a tulajdonos 

végrendelkezése útján a püspökségre szálljon, mint püspöki törzsjavadalom, amely ennél 

fogva hitbizományi védettséget élvezett, a magyar polgári jog előírásai szerint. Tehát 

nem indult rosszul ez az együttműködés, ám két olyan ügy is adódott gyakorlatilag egy 

időben, amelyek teljesen tönkretették a jó kezdetet. 
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 A cikk a Hajdúdorogi Püspöki Levéltárban és az Esztergomi Prímási levéltárban végzett kutatásokon alapul. 

Megjelent a Görögkatolikus Szemle 2014. februári számában. 



Az egyik annak a tervnek a keresztülhúzása volt, amelyet Csernoch érsek a görög 

katolikus papnövendékek képzésének ügyében dédelgetett és javasolt Miklósy 

püspöknek. Esztergomban azt akarták, hogy amíg nem rendeződik végérvényesen a 

püspökség anyagi és intézményes helyzete, addig a növendékek a Budapesti Szent Imre 

Kollégiumban kapnának elhelyezést és papi képzést. Ezt a tervet, mint egy jó szándékú 

segítséget ajánlotta fel a püspöknek írt levélben, 1916 júniusában. Miklósy ekkor 

Karlsbadban, a mai Karlovy Vary-ban, a híres gyógyfürdőhelyen tartózkodott, innen is 

válaszolt a megkeresésre július 17-én, ám a válasza elutasító volt. Ez talán még nem a 

legnagyobb baj lett volna, ha a segítségnek szánt javaslat elhárítását megfelelően 

megindokolja, ám helyette egy szikár hangvételű, kompromisszumokra nem hajlandó 

visszautasítást vetett papírra, amelynek sorai mögött ott bujkált az a gondolat, hogy egy 

ilyen félmegoldás elfogadtatásával őt nem lehet arra rávenni, hogy lemondjon az önálló 

görög katolikus papnevelő intézet tervéről. Pláne, hogy az egyházmegye alapító 

bullájában erre az állam vállalt garanciát. Tényszerűen közölte az érsekkel, hogy az 

intézmény létrehozásáig növendékei az ungvári szemináriumban nevelkednek majd. 

Csernoch János ettől fogva ebben az ügyben folyamatosan hátráltatta az önálló 

intézmény létrejöttét, nem egy alkalommal levélben győzködte a kultuszminisztert, hogy 

fölösleges pénzkidobás lenne a vesztes I. világháború utáni nehéz helyzetben erre 

költeni. Nem maradt ez titok Miklósy püspök előtt sem, aki évekkel később, 1928-ban 

levélben panaszolta ezt el Csernoch utódjának, Serédi Jusztiniánnak. 

A papnevelő intézet kapcsán kialakult feszültséget valamilyen gesztus értékű 

bocsánatkéréssel, vagy a későbbi ügyekhez való rugalmas hozzáállással enyhíteni 

lehetett volna, ha ugyanekkor nem indult volna el egy újabb ügy, amelyben Miklósy 

megint csak pirruszi győzelmet arathatott a magyar katolikus egyház első emberével 

szemben. 1915-ben megérkezett Rómából az a pápai engedély, amely lehetővé tette, 

hogy Pásztory Árkád bazilita szerzetes magánvagyonából püspöki javadalom legyen, ám 

ahogy azt az erről szóló értesítésben Miklósy püspöknek is megírta, a Vatikán levele egy 

mondatban arra is kitért, hogy a hagyatékból juttatni kell „valamit” a Nagy Szent Bazil 

Rendnek, Pásztory korábbi szerzetének. A püspök azonban látva, hogy a rend milyen 

méltatlan módon zárta ki soraiból a szerzetest, és később milyen indokok alapján 

követelt magának a jussból, úgy határozott, hogy nem osztozik velük. Mellette szólt, 

hogy miután a baziliták beperelték, minden jogi fórumon megnyerte a vagyonjogi 

pereket, csupán a pápai útmutatás és az esztergomi érsek akarata motiválhatta őt az 

osztozkodásra. Miklósy azonban arra való hivatkozással, hogy a „valamit” kifejezés 

kellően nem körülhatárolt, egyszerűen elzárkózott az ez irányú érseki megkeresésektől. 

Ez a második ellenszegülés azonnali lépésre ösztönözte Csernoch Jánost, aki Rómához 

fordult, és onnan kért teljes felhatalmazást, hogy függetlenül a polgári bírósági 

ítéletektől, ő maga járhasson el teljes jogkörrel a püspökség és a rend vitájában, mint 



belső egyházi ügyben. A hercegprímás 1917-ben meg is kapta erre a felhatalmazást és 

szándékában állt egy saját maga által elnökölt döntőbíróság létrehozása, ám a 

világháború eseményei késleltették, majd pedig a trianoni határok meghúzásával 

okafogyottá tették ezt. Ennek ellenére az érsek még évekig figyelemmel kísérte, vajon 

miként dönt majd a párizsi vegyes döntőbizottság a háborúban elfoglalt egyházi birtokok 

kártalanításának ügyében, de mivel ez konkrét eredmény nélkül még a prímás halála 

után is jóval túlhúzódott, nem igen tehetett semmit, noha készen állt arra, hogy addig 

gyakoroljon nyomást Miklósy Istvánra, amíg nem engedelmeskedik az érseki akaratnak. 

És bár erre nem adódott lehetőség, ahol csak lehetett, igyekezett a dorogi püspök terveit 

keresztülhúzni, vagy késleltetni. Nem kis szerepe volt ennek abban, hogy a 

megalakulását követő közel három évtizedig a várt látványos fejlődés helyett a 

hajdúdorogi egyházmegyének csak a vegetációra volt lehetősége.  

 

      A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-

2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói 

személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia 

program” című kiemelt projekt keretei között valósult meg. 
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