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I. A görögkatolikus magyarság helyzete 
Erdélyben. 

• ţ* • 
' • Irla : Papp György dr. -

A huszonkétéves elszakítottság után ismét szabaddá lett Erdélyt 
az utóbbi másfél esztendőben divat lett felfedezni. Erdély lelkéről, népé
ről, történetéről, természeli kincseiről, földrajzi szépségeiről, szépművésze-
téről könyvek, folyóirati és hírlapi cikkek egész özöne jelent meg. 
A trianoni határnak szatmári és bihari vonala mentén s a Székelyföldön 
élő görögkatolikus magyarságot azonban mindmáig nem fedezték fel 
az anyaországi tudósok, írók és turisták. 

- Pedig ez á maroknyi, de hasonlíthatatlanul fényes tradíciók birtoká
ban lévő nép megérdemelné a figyelmet. 

'••*"• * 

Van-e egyáltalán Erdélyben magyar görögkatolikusság ? — kérdezi 
a felületesen gondolkozó s alaposabb történelmi és néprajzi ismereteket 
nélkülöző emberek nagy többsége. S maga ez a kérdés végtelenül sokat 
árul el abból a nemtörődömségből, mellyel a magyar közvélemény 
századokon át tétlenül nézte,és nézi ma is — faj, származás és érzés 
szempontjából színtiszta magyar testvéreinknek elnemzetiettenítését. 

Kénytelenek vagyunk azonban ennél sokkal súlyosabb vádat is 
emelni a magyar közvélemény felületességével szemben: netrţ csupán 
tétlenül nézte és nézi ezt az elnemzetietlenítési folyamatot hiányos tör
ténelmi és néprajzi ismeretei folytán, hanem nagyon sokszor egyenesen 
cselekvő részt vesz színtiszta magyaroknak a nemzet közösségéből való 
kitaszításában s idegen nemzetiség soraiba való beolvadás prédájául 
való odadobésában. ' 

Csodálatos dolog az, hogy amikor az Európa közepén rokontalanul 
álló nép testvéreket kereső vágyéval tekintünk távoli rokonaink . felé: 
a finnek, esztek, az elszlávosodott bolgárok, Oroszország steppéin ködbe
vesző közös nemzeti tradíciókat őrző töredéknépek, sőt a Felkelő Nap 
országának fiai felé is, — ugyanakkor valósággal kiközösítjük magunk 
közül azokat, akik a történettudomány és a néprajz tanúságtétele szerint 
színtiszta magyarok/ magukat magyaroknak érzik s magyarokként is 
akarnak élni. (V. ö. dr. Ivánka Endre cikkét: Erdélyi Tudósító, 1941. 11.) 

Megdöbbenve kérdezzük: honnan származik hát ez a nemzetrontó 
közfelfogás? 
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Része van ennek a veszedelmes közfelfogásnak kialakításában annak 
a ténynek, hogy a hazai nemzetiségek legnagyobb része (a románság, 
a ruthénség) ugyancsak görögkatolikus s ez a körülmény alkalmat ad 
a felületes általánosításra. Része van továbbá annak a ma m á r ' idejét-

. múlta aggályoskodásnak, hogy a keleti szertartású magyarság létezésé
nek elismerése elhomályosíthatja a magyarságnak a nyugati kultúrkörbe 
való bekapcsolódásának tényét. Szerepet játszottak a felekezeti- szem
pontok is és a néhány elhamarkodottan kimondott történetírói vélemény
nek mindenáron, való bebizonyítására irányuló, törekvésben megnyilat
kozó emberi hiúság. De különösképen rész/; volt, oroszlán-része volt 
e közfelfogás kialakításában annak az ellenséges propaganda által ma
kacs következetességgel hirdetett tételnek, hogy aki görögkatolikus,' vagy 
görögkeleti vallású, az vagy román,- vagy ruthén, de semmiféleképen 
sem magyar. 

A magyarság vitális érdekei ellen irányuló ellenséges propaganda 
kegyetlen céltudatossággal eszelte ki. s már a ferencjózsefi idők fölényes 
nyugalomba süppedő nemtörődömségének passzív asszisztenciája mellett 
bevitte a magyar köztudatba ezt a nemzetrontó tételt s éppen azokban 
a nagyhangú hazafiakban keltett az kétségbeejfően.. erős visszhangot, 
akik mások magyarságának kétségbevonásával és megtagadásával igye
keztek kihangsúlyozni az ő mindenki másét felülmúló — de rendesen 
csak frázisokban megnyilatkozó — magyarságukat. 

Borzalmas a gondolata is annak, hogy ezek a nagyon sokszor jó
hiszemű, de állásfoglalásuk súlyát és hatásét nem is sejtő kacagányos 
magyarok nyújtották az ellenséges és nemzetrontó propagandának a leg
értékesebb szolgálatot, százezreket tagadván ki a magyarság közösségé
ből és százezreket dobván oda az elnemzetietlenítő törekvések prédájául 
annak a kezdetben Szentpétervárról és Bukarestből elindított, azután 
nemzetiségi agitátorok által alattomosan és félénken sugdosott, s végül 
makulátlan magyarságukkal dicsekvő s a magyarságban mindenkit felül
múlni akaró kába magyarok által hangos szóval hirdetett elvnek a segít
ségével, hogy „aki görögkalolikus, vagy görögkeleti, az román vagy 
ruthén, de semmiképen sem magyar". .: 

Dzehtry kúriák, úri kaszinók, városi és vármegyei közgyűlési termek, 
magyar jövőt hirdető lapok szerkesztői szobái lettek ennek a magyar
ságot tizedelő propaganda-tételnek hirdetői, mintha bizony pánszláv és 
dákoromán agilátorok suttogó propagandája kapott volna megafont mind
megannyi bősz magyar személyében. 

Hogy ez az ellenségünk által elindított, de jóhiszemű magyarok 
által elterjesztett tétel már az első világháborút megelőző időkben milyen 
mélyen beleivódott a felületes magyar, közfelfogásba, azt csak akkor 
sejtené meg az események gyanútlan szemlélője, ha pl. elolvasná a ma
gyar görögkatolikusság egyetlen püspökségének, a hajdúdorogi egyház- I 
megyének megalapítására vonatkozó dokumentumokat, melyeknek egy 
részét Szabó Jenő adta ki művében '„A gör. kath. magyarság utolsó 
kálvária-úlja" címen. Egyszerűen érthetetlennek fogja találni mindenki 
annak elolvasása után, hogy nekünk görögkatolikus magyaroknak milyen 
keserves kjálvária-útat kellett akkor végigjárnunk s milyen önvédelmi 
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harcot kellett megvívnunk, többek között éppen a magyar királyi kor
mánnyal szemben, mely szintén nem tudta magát teljesen kivonni 
az ellenséges propaganda által megfertőzött közfelfogás hatása alól. 

A trianoni országcsonkítás után a csonkaország alig kétszázezerhyi 
. görögkatolikus lakosa, egészen jelentéktelen kivételtől eltekintve, színtiszta 

magyar volt, származásában, nyelvében és érzésében egyaránt és a hiva
talos statisztikai adatok szerint is a görögkeletieket, az evangélikusokat 
s a latin szertartásúakat megelőzve a kálvinistákkal együtt a „legmagya
rabb" felekezetnek számítottunk. A csonkaság szomorú esztendeiben 
egy-két, vaksággal megvert ember kivételével nem is próbálta senki 
kétségbevonni a mi magyarságunkat. i 

Román és cseh megszállás alá került görögkatolikus magyar test
véreink sorsa azonban elviselhetetlenné vált. Addig csak suttogva, vagy 
legalábbis szűklátókörű magyarok közvetítésével tudták mételyezni a köz
véleményt a nemzetiségi agitátorok, — â megszállás után azonban az egész 
kultúrpolitika egyik legsürgősebb és legfontosabb feladatának tekintette 
annak a tételnek extenzív és intenzív propagálását, hogy görögkatolikus 
magyarok nincsenek és sohasem is voltak. Újság, tudomány, iskola 
és szószék ennek a propagandának szolgálatába állott. S ha valaki 
görögkatolikus létére mégis magyarnak merte magát vallani, szövetkezett 
ellene a jegyző, csendőr és végrehajtó, hogy józanabb belátásra bírják. 
Ha pedig az egész világ szemébe való porhintés maximális teljesítményét 
képező kisebbségi törvények netalán mégis biztosítottak volna valami 
védelmet a hatósági terrorral szembeszálló görögkatolikus magyar részére, 

- — meghozták az ú. n. vérelemzési törvényt, aminek segítségével a Szűcs
ről is kimutatták, hogy az Suciu. 

A román megszállás keservei kétségtelenül minden igaz magyart 
sújtottak. Római katolikus, református, evangélikus és unitárius magyar 
testvéreink azonban minden üldöztetés, minden elnyomatás ellenére 
legalább a román eredet gvanuja alá nem kerülhettek s következőleg 
sohasem lehettek a „visszarománosílás" kísérleteinek jogfosztott prédáivá. 
A görögkatolikus magyaroknak azonban ez a sors jutott. Más hiten lévő 
magyar testvéreinktől csupán a tudásuk értékét, a munkájuk eredményét, 
a vagyonukat kívánta az új impérium, magyar hittestvéreinktől azonban 
mindezeken .felül a magyarsághoz elszakíthatatlanűl ragaszkodó lelküket 
akarta elrabolni az a nemzetrontó propaganda. S aki nem engedte elra-

. bolni ezt a legféltettebb kincsét: magyarságát — annak keményebb sors, 
súlyosabb üldöztetés jutott osztályrészül, mint bárki másnak. 

Vértanuk vére, elnyomottak keserve, hazafiak könnyes áldozata 
között sorrendet felállítani nem lehet. Magyarságukhoz hű erdélyi görög
katolikus testvéreink azonban büszke öntudattal mondhatják, hogy a ma
gyarságért való áldozatvállalásban senki őkel felül nem múlhatta. 

• » 
A román népszámlálás módszereinek ismerete mellett nem nehéz ' 

elképzelni, hogy milyen sorsban részesültek azoknak a székely falvak
nak a lakosai, ahol a görögkatolikusok mind egy szálig, egyetlen kivétel 
nélkül magyar anyanyelvűeknek vallották magukat s nem akadt egyetlen 
egy sem.iakl román anyanyelvűnek mondotta volna magát, — holott 
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egy pillanatig sem lehetett előttük kétséges a magyarság mellett való 
nyílt kiállásuknak és hitvallásuknak következményei Hogy csak néhány 
példát hozzunk fel: egyedül Háromszék vármegyében egész sor anya-
és leányegyház van (Lisznyó, Bikfalva, Uzon, Illyefalva, Kézdiszentkereszt, , 
Kézdiszárazpatak, Szárazajta, Zalánpatak, Nagyborosnyó slb.) amelyek
nek területén fehér holló-számba menő kivétélképen sem akadt egyetlen 
olyan görögkatolikus sem, aki ne büszkén vallotta volna magát a román 
népszámláló biztosok előtt is magyar anyanyelvűnek, 'pedig ezek a nép
biztosok szépszóyal és, erőszakkal mindent elkövettek, hogy legalább 
vallásuk alapján románoknak könyvelhessék el görögkatolikus magyar
jainkat. S a felsorolt helyeken egyetlen egy sem akadt, aki ezt akárcsak 
tudomásulvette volna. 

Rengeteg olyan falu adatait olvashatjuk továbbá az 1930. évi román 
népszámlálás adatai között, ahol akad ugyan egy-két „román anyanyelvű" 
görögkatolikus, az adatokból azonban világosan kitűnik, hogy azok ' 
a román uralom alatt költöztek be, az őslakók azonban hiánytalanul ' 
kíállottak magyarságuk mellett. Pl. Torján az őslakos görögkatolikusok 
1930-ban is mind egy szálig magyaroknak vallották magukat, a 14 főnyi 
bevándorolt már román. (Különben Torja valamennyi leányegyházában 
kivétel nélkül minden görögkatolikus magyarnak vallotta magát. Lisznyó 
leányegyházai között sem találtatott egyetlenegy sem, ahol csak egyetlen 
román görögkatolikus is akadt volna.) Csíkszentgyörgyön 1910—1930 között 
csaknem megkétszereződött a görögkatolikusok száma. Az őslakosok 
a román népszámláló biztosok előtt is kivétel nélkül magyaroknak val
lották magukat, sőt a bevándoroltaknak is háromnegyed része. Tehát 
több mint másfélszeresére emelkedett itt a román.,uralom alatt a magu
kat magyaroknak valló görögkatolikusok száma s csak a bevándoroltak 
között akadt egy törpe kisebbség, mely románnak vallotta magát. Csík-
bánkfalva még ezen is túltett; ott nem csupán az őslakosok, hanem 
az összes bevándorolt görögkatolikusök is kivétel nélkül magyaroknak 
vallották magukat 1930-ban. Csíkszentkirályon valamennyi őslakos görög
katolikus és a bevándoroltak egy része vallotta magát magyarnak. Csík
madarason nemcsak az őslakos görögkatolikusok állottak ki kivétel 
nélkül magyarságuk mellett a román népszámlálás idején, hanem a be-, 
vándorlások folytán pontosan megkétszereződött itt a görögkatolikus.', 
magyarok száma a román uralom idején. Sepsiszentgyörgyön az őslakos 
görögkatolikusok 1930-ban is mind egy szálig magyar anyanyelvűeknek (i* 
vallották magukat, sőt a beköltözések következtében 1930-ig több mint 
kétszeresére emelkedett itt a magukat magyaroknak valló görögkatoliku
sök száma. Kászonjakabfalván, Kászonaltízen, Vargyason, Erdőszent-, 
györgyön egyetlen egy görögkatolikus sem akadt, aki magát 1930-ban ' 
román anyanyelvűnek vallotta volna. Illyefalva és .Nagyborosnyó vala
mennyi leányegyházában is mindössze 1—1 román anyanyelvű görög
katolikus találtatott. 

Egész sor olyan egyházközséget ismerünk továbbá, ahol szinte kiált 
a statisztikai adatokból az az egy-két görögkatolikus, aki. román anya
nyelvűnek vallotta magát, a jegyző, csendőr meg esetleg a kisbíró sze
mélyéből és családjából tevődik össze.' >••• 
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Lázárfalván pl. 1930-ban egyetlen olyan görögkatolikus volt, aki 
magát román anyanyelvűnek vallotta. Lemhényben mindössze 4 ; Esz-
telneken és Kézdimartonoson 1—1 ; Csíkszentimrén szintén 1 ; Csík-
ménaságon már 3 ; Csíkdánfalván 4 ; Csíkjenőfalvén mindössze 2 ; Tekerő-
patakon 3 ; Nyérádkarécsonon 8 ; Ilyésmezőn 6 ; Máréfalván és Abásfalván 
1—1 ; Karácsonfalván 2 ; a határon túl maradt Oláhzsákod valamennyi 
felszabadult leányegyházában összesen csak egy olyan görögkatolikus 
akadt, aki 1930-ban románnak vallotta magát. 

A felsorolt községeken kivül is nagyon sok olyan' görögkatolikust 
találunk a Székelyföldön, aki a román népszámláló biztosok előtt is 
bátran kiállóit magyarsága mellett. íme, néhány paróchia: Gelenczén 
332; Nagykászonban'721; Szépvizen 324; Csíkszenfdomokoson 598; 
Gyimesbükkön 665; Gyergyószentmiklóson 290; Gyergyóalfalun 403; 
Nyárádandrásfalván 342; Marosvásárhelyen 294; Szovátán 414; Bözöd-
ujfaluban 151; Székelyudvarhelyen 153; Árkoson 353 görögkatolikust 
mutat ki a román népszámlálás, természetesen a leányegyházak be
számításával, a régi egyházi beosztás szerint. - > , • 

Ezt mondja az 1930. évi román statisztika. De hogy hány magyar 
görögkatolikust sikkasztottak el a román népszámláló-biztosok, azt csak 
sejteni lehet. Sokat mondanak azonban a fenti számadatok is, ha meg
gondoljuk, hogy ugyanaz az 1930. évi román statisztika 240 olyan köz
séget nevez meg a romén impérium alá került magyar területen, ahol a 
kálvinisták száma meghaladja a magyarok számát, ahol tehát kálvinista 
románokat mutat ki a statisztika. 

A felsorolt hitközségek görögkatolikusainak a magyarsághoz való 
ragaszkodásán megtört azoknak a népszámláló biztosoknak erőszakossága 
is, akik 240 faluban románt csináltak még a kálvinista magyarokból is. 

A székely görögkatolikusok száma különben húszezer körül van. 
A szatmári és bihari magyar görögkatolikusságról nincsenek pontos 
adataink. 

* 
Akármilyen példaadó módon is viselkedtek a román megszállás 

alatt az erdélyi magyar görögkatolikusok, s a magyarságukhoz való 
ragaszkodásukról akármilyen szép bizonyítványt állít is ki maga a román 
statisztika, — ez még mindig megoldatlanul hagyja a problémát: vájjon 
eredetükben is magyarok-e ők, vagy csupán elmagyarosodott románok? 
.';>< Ha elmagyarosodottaknak kellene őket tartanunk, akkor sem volna 
szabad kirekesztelni őket a magyarság közösségéből. Hiszen ha magyarokká, 
igaz magyarokká lettek s magyarságuk kiállotta a tűzpróbát, akkor nekünk 
is őszinte, testvéri szeretettel kellene lennünk irántuk. 

A magyar görögkatolikusság azonban nem elmagyarosodott romá
nokból és ruthénekből áll, hanem büszkén vallja s történelmi dokumentu
mokkal igazolja, hogy a magyarság és a görög szertartású kereszténység 
másfélezer éve elválaszthatatlan kapcsolatban él, — s ha négyszáz éve 
van protestáns magyar, ha ezer év óta van latin szertartású magyar, 
akkor nem kevesebb mint másfélezer év óta van görög szertartású 
magyarl ' 

Malalas chronographiája, Joannes Ephesios egyháztörténete, Joannes • 
• -
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nikiui püspök krónikája, Theophanes chronographiája s még egV sereg 
krónikás egyértelmüleg és teljes részletességgel elmondja, hogy Jusztinián 
császár uralkodása idején (Kr. u. 527/28-ban) az ónogurok(= ősmagyarok) 
Gorda nevű fejedelme Konstantinápolyba jött, kísérő seregével együtt 
megkeresztelkedett (maga Jusztinián császár.volt a keresztapja) s egész 
népét meg akarta téríteni, amiben azonban megakadályozta vértanú halála. 
Ez a Gorda volt az ősmagyarság legrégibb névszerint ismeretes fejedelme. 

Egy másik ősmagyar fejedelem — névszerint Kurt — gyermek
korában Konstantinápolyba került, ott megkeresztelkedett — s miként 
Joannes nikiui püspök világkrónikája elmondja: népét is keresztény hitre 
térítette. Egy VIII. századi püspökségi jegyzék szerint akkor már az onogu-
roknak ( = ősmagyarok) külön görög szertartású püspökségük volt. (L. 
mindezeket b ő v e b b e n : A magyarság és a bizánci kereszténység kapcsola
tának kezdetei c. művemben. Nyíregyháza, 1938). 

A honfoglalás utáni időből még bőségesebb számban állanak rendel
kezésünkre bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy a magyarság és a görög 
szertartású kereszténység mindenkor elválaszthatatlan kapcsolatbán élt. 

Két magyar vezér, Gyula és Bulcsú, a X. század közepén Bizánc
ban megkeresztelkedett; Gyula vezér Erdélybe; hozta Hierotheoş püspököt 
és papjait, hogy az erdélyi magyarságot megtérítsék; Gyula vezér leánya 
— Sarolta, Szent.István édesanyja—buzgó görög.szertartású keresztény 
volt, s nagyon sokai tett a magyarság krisztianizálódásáért. Görög szer
tartású volt Ajtony vezér is, aki Viddinből hozott görög szertartású szerze
teseket s őket Marosváron telepítette le. Ujabban többen úgy vélik, hogy 
görög szertartású keresztény lett volna Koppány vezér is- Szent István' 
és utódai uralkodása alatt egész sereg görög szertartású zárda volt az 
országban: a szávaszentdemeteri, a dunapentelei, a veszprémvölgyi, a 
visegrádi, a tormovói, a marosvári, az oroszlánosi, a tihanyi. Imre király 
a. szétszórtan élő görög szertartású magyarok számára már külön püspök-, 
ség felállítását kérte III. Ince pápától. • 

Az archeológiai, művészettörténeti, elhnographiai, nyelvészeti és 
kultúrtörténeti bizonyítékoknak hosszú sora bizonyítja a magyarság,és a 
görög szertartású kereszténység elválaszthatatlan kapcsolatát.1 ' ;' 

• '.. . . ••'•', . ' r . : - • I .,-' .•; •• ,•'• 
A magyar görögkatolikusság másfélezer éves dicső történetének 

dokumentumai kétségbevonhatatlanul bizonyítják a magyar görögkatolikus
ságnak ősi magyar eredetét. • 

A román propaganda nemzetrontó tételeit szajkózok mégis azt szokták 
ilyenkor mondani, hogy ha a magyar görögkatolikusság zöme magyar ere
detű is, bőséges számmal vannak azok között elmagyarosodott románok. 

Borzasztó tévedés I 
Nem a románok magyarosodtak el, — hanem éppen ellenkezőleg: 

a magyaroknak igen tekintélyes része románosodott el az idők folyamán. 
Minden igaz magyar ember lelkét keserűséggel és kétségbeeséssel 

kell hogy eltöltse az a tény,< hogy tétlen nemtörődömségünk, akérhány-

1 Minderről részletcsen tárgyal füzetünk harmadik cikke, r 
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szór pedig cselekvő közreműködésünk mellett óriási tömegek veszlek el 
a magyarság számára. \ , 

Történelmi tény az, hogy két népnek egy területen való együttélése 
mindig a magasabb műveltségű népnek az alacsonyabb műveltségű 
népbe való beolvadását eredményezi. Az elkerülhetetlen érintkezés 
u. i. szükségessé teszi a közös nyelvhasználatot. Ámde az alacsonyabb 
intelligenciájú ember nehezebben tudja elsajátítani a másiknak a nyelvét, 
az viszont épen magasabb intelligenciája miatt könnyebben megtanulja 
ennek a nyelvét. A nyelv elsajátítása pedig a beolvadás útját nyitja meg. 
A magyarságot mégis mulasztás terheli, mert semmit sem tett ennek 
a veszélynek csökkentéséré. 

De,méginkább kétségbeejtő, hogy a magyarság akárhányszor cselek-
vőleg is közreműködött a románosításban, amikor pl. erdélyi fejedelmeink 
és főuraink bőkezű támogatással, román nyomdák alapításával, román
nyelvű egyházi könyvek kiadási költségeinek fedezésével tették lehetővé 
a románnyelvű irodalom kifejlődését,- a romén liturgikus nyelv megterem
tését, — ugyanakkor azonban semmit sem teltek a magyar görögkatolikus
ságért, hanem az elrománosítás prédájául dobták oda azt. 

Nem történettudományi cikk írása lévén feladatunk, ehelyütt csupán 
három dologra szeretnék rámutatni annak illusztrálása céljából, hogy ez 
az elrománosítás a legrégibb időktől kezdve a legújabb időkig állandóan 
és óriási mértékben folyt. 

Először is egy népek és nemzetek felett álló tanura kívánok hivat
kozni, akinek elfogulatlanságát senki sem merheti kétségbevonni: IX. 
Gergely^ pápa 1234. november 14-én Béla királyhoz intézett levelében 
beszél az „oláhokról" (Walathi), akik görögkeleti vallású püspököktől 
függenek (a quibusdam pseudoepiscopis Graecorum ritum tenentibus 
universa recipiunt ecclesiastica) s elmondva, hogy a közöttük élő ma
gyarok közül sokan átmennek hozzájuk, (nonnulli.... Ungari.... transeunt 

. ad eosdem). A következőkben világosan kifejti, hogy itt nem csupán a 
«Örögkeleti vallásra való átlépésről van szó (ezek a magyarok u. i. a 
görögkeletiek szertartása szerint veszik fel a szentségeket (in derogationem 
non modicam fidei christianae), hanem a felekezeti csatlakozáson túl a 
román népiségbe való beolvadással állunk szemben. Ezeket a magyarokat 
u. i. IX. Gergely pápa az oláhokkal egu néppé vállaknak nevezi: „Un
gari.... populus unus facli cum eisdem Walathis." (Ez a dokumentum a 
román Hurmuzaki Eudoxius „Documente privitoare.Ia istoria Romanilor" 
c. gyűjteményében (I. 130.) olvasható ; v. ö.: Az erdélyi magyar görög
katolikusság tragédiája. Gör. kath. Szemle 1941. 10—II. sz.). A románok 
tehát már a XIII. században megkezdték az elrománosítást. 

A második illusztrációt maguk a románok szolgáltatják. Az Aranyos
széki Mohács falú Gergely nevű román papja 1590—16l9 között néhány 
vallásos tárgyú iratot másolt le. Ez a 236 lapból álló kézírat „Codex 
Sturdzanus" név alatt' ma. a bukaresti nemzeti múzeum féltve őrzött 
kincse. A nagyon értékes román nyelvemlék 153. lapján az akkori románok 
által használt cyrill-betükkel leírva olvasható a magyarnyelvű Miatyánk, 
meglehetősen eltorzítva. Kétségtelen, hogy egy magyarul nem tudó román 
pap írla le azt, nyilvánvalóan azért, hogy magyar nemzetiségű hívei 
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részére végzendő szent ténykedéseknél felhasználja azt. A község törté
nete világosan megmondja, hogy annak lakosai görög szertartású széke
lyekvoltak. Ragaszkodtak anyanyelvükhöz, idegen nemzetiségű papjuktól 
is megkövetelték, hogy a szertartásoknak legalább egy részét magyarul 
végezze, — mikor azonban látták, hogy a román papok úgy kiforgatják 
eredeti formájából a magyar szót, .mint Gergely pópa, akkor nyilván 
beletörődtek a román liturgikus nyelv használatába s lassanként el is 
románosodtak, mint Mohács község székely nemesei is. A mohácsi. 
Miatyánk ennek az elrománosodási folyamatnak egyik fázisát mutatja be. 
(L bővebben a Gör. kath. Szemle cikkében: A mohácsi Miatyánk, 1942, 
7—8. sz.) Különben a legrégibb román liturgikus könyvek telve vannak 
magyar szavakkal és'mondatfüzésekkel. * ' 

A harmadik illusztrációt a legújabb korból ismét maguk a románok 
szolgáltatják: A nagyváradi román püspökség legrégibb schematizmusá-
ban 264 pap és papnövendék neve olvasható. A 264 névnek több mint 
fele (148) kitűnőbbnél-kitűnőbb magyar név (Aáron, Ábrahám, Antal, 
Bélteky, Bilkey. Buda, Csighy, Czinka, Dállyay Papp, Erdélyi, Fábián, 
Farkas, Fejér, Fodor, Gáborffy, Gergely, Görög, Hosszú, Illyés, Karátsonyi, 
Kardos, Kerekes, Keresztelky, Kováts, Kőváry, Krasznay, Madarászy, 
Magyar. Markos, Mátyás, Molnár, Nagy, Nemes, Oláh, Orosz, Paél, Pal- , 
lady, Papfalvay. Papfy, Papp, Pataky, Radnóthy, Rácz. Rezei, Simon, 
Sutha, Szabó, Szády, Székely, Syentkirályi. Szilágyi, Szőts, Talpassy, 
Tóth, Vajda, Véghző, Vitéz, Vulkán, Bónyi, Bisztrai, Bozontay, Vezendy, 
Katóka, Kába, Kiss, Kolosy, Puskás, Szeremy, Szűts), s a többi 126 név 
román, szláv és germán. •> 

Ma már a Kerekest is Cereces-nek írják. 
íme néhány pillanatfelvétel arról a következetes, évszázadokon át 

makacs kitartással folytatott munkáról, mely elkezdődött a XIII. században, 
tartott a legközelebbi időkben s tart ma is. 

• '•••»• '•'•'•'• i 

A románosítás munkájában kétségtelenül a vallási tényezők ját
szották a legfontosabb szerepet: az elnemzetietlenítés és beolvasztás 
iránti küzdelemben az egyházi .zászlókat állították a románok a legelső 
vonalba. A mind nagyobb arányokban kibontakozó elrománosítás tovább
folytatása csak arra az esetre volt remélhető, ha a magyar görög-
katolikusok kivétetnek a román egyház joghatósága alól. Hosszú ön-, 
védelmi küzdelem után sikerült elérnie a görögkatolikus magyarságnak, 
hogy 1912-ben a Christifideles Graeci eredetű bulla felállította a hajdú
dorogi egyházmegyét a magyar ajkú görögkatolikusok számára. (A püs
pökség felállításával • kapcsolatos problémák letárgyalása és a bulla elő' 
készítése a vatikáni államtitkárság egyik kiváló tisztviselőjére, Eugenio 
Pacelli-re bízatott, a most dicsőségesen uralkodó XII. Pius pápára, — 
aki feladatának nagy körültekintéssel tett elégeti). A Szentszék és a ma
gyar kir. kormány túlontúl tekintetbevette az esetleges nemzetiségi érzé
kenységet s bár az 1910. évi népszámlálás alkalmával 301.318 görög
katolikus vallotta magát magyarnak, az új egyházmegyéhez mindössze 
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217.640 lélek csatoltatott. Vagyis 86.678 görögkatolikus magyar maradt 
még ezután is a hajdúdorogi egyházmegye határain kívül. 

Bár ezzel az elrendezéssel egyedül a magyar görögkatolikusságnak 
' lehetett volna elégedetlenkedni, a románok minden józanságot és egy

házi érzületet megcsúfoló ellenakciót kezdeményeztek, a büntető törvény
könyvvel is súlyos ellentétekbe kerültek s annyira szították az izgatást, 
hogy az a hajdúdorogi püspök címére megküldött s Európaszerte súlyos 
megbotránkozást keltett debreceni bomba robbanásában kulminált, három 
vértanút szerezvén a magyar görögkatolikusságnak, 

Trianon után a román egyházpolitika legsürgősebb feladatának azt 
tekintette, hogy az erdélyi és keleti részi paróchiákat elszakítsa a hajdú
dorogi egyházmegyétől s a további elrománosítás prédájává tegye. 1919 
április 27-én vonult be a román hadsereg Nyíregyházára s 1919 május 
lÖ-én, tehát nem egészen két hét múlva már kiadta dekrétumát Valfré 
di Bonzo bécsi nuncius s 42 paróchiát, jún. 29-én pedig ujabb 35 
paróchiát szakított el a hajdúdorogi egyházmegyétől és azokat a fogarasi 
lomán érsek és a nagyváradi román püspök ideiglenes joghatósága alá 
rendelte. A meglepően gyors intézkedés kulisszatitkait legutóbb hoztam 
nyilvánosságra: „A hajdúdorogi egyházmegye területváltozásai" c. dol
gozatomban, kimutatván, hogy a bécsi nunciust egyszerűen félrevezették 
s annak eredményeképen a nunciusi dekrétum teljesen valótlan indoko
lással jelent meg. (L. még a Gör. Kat. Szemle „Az áruló boríték" c. 
cikkét. 1942, 1—2. sz.) 

A ravasz félrevezetéssel előkészített s a „Christifideles Graeci" bul
lával ellenrétben álló dekrétum mégis megvalósította a román soviniszták 
álmát, s a legújabb időkig nyugodtan folytathatták egyházi zászlók alatt 
a z elrománosítás munkáját. 

A magyar hadseregnek Erdélybe való bevonulásának örömujjongá-
sos napjaiban határtalan volt az erdélyi görögkatolikus magyarság öröme. 
De nem sokéig. Rövid idő múltán keserű kétségbeesésbe zuhant a lelkük, 
mikor a helyzettel nem ismerős anyaországiak románoknak minősítették 
őket. Hogy 22 éven át iskolában, szószéken s a közéletben mindenkor, 
románoknak nevezték őket, az csak a magyar dacot nevelte lelkükben. 
Mikor azonban a várva-várt felszabadítók utasították el a testvéri jobbott, 
mélységes meghasonlottság lett úrrá rajtuk. 

Hihetetlenül hangzik s mégis valóság I Az erdélyi görögkatolikus 
magyarságnak a felszabadulás után pontosan azt kellett hallania szen
vedései egykori osztályosai s a várva-várt felszabadítók némelyikétől, 
amit egykor ősapáinak titkon sugdostak fülébe, neki pedig puskatussal 
verték a fejébe: te görögkatolikus vagy, tehát román vagy 1 

Elfogulatlanul meg kell állapítanunk, hogy az anyaországiakat meg
téveszthette a látszat. Román püspök, román pap joghatósága alatt 
voltak kénytelenek tovább'is élni ezek a magyar görögkatolikusok. S a 
felületes szemlélő nem disztingvált. Nem nézte sem a másfélezer éves, 
sem a 25 éves multat, hanem a látszat nyomán kimondotta az ítéletet s 
aki görögkatolikus, az román.- ; V , < ' • ? •.....' 
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Az erdélyi magyar görögkatolikusság ezért egy emberként' mozdult 
meg. Kérték, követelték a hajdúdorogi egyházmegyéhez való vissza-
csatol tatásukat. Kérték, követelték biztosítását annak az elemi jognak, 
hogy a szabad magyar hazában ne legyenek kénytelenek mayát tün
tetően románoknak nevező egyházmegyék joghatósága alatt élni, román 
prédikációt, román hitoktatást hallgatni, románul imádkozni. 

. 191 S-ben a román püspökök két hét alatt megkapták a magyar 
paróchiák felett való joghatóságot, 1940-ben, 1941-ben és 1942-ben azon
ban hiába várták az erdélyi magyar paróchiák, hogy visszacsatoltassanak 
a magyar püspökségükhez. Igaz másrészről, hogy most nem akadt senki 
sem, aki félrevezesse az illetékeseket. Viszont most félrevezetésre nincs 
is szükség: az igazság ellentmondást nem tűrvén megmondja, hogy mi 
a teendő. 

Az erdélyi görögkatolikus. magyarság hiába várta, hogy meg
szabaduljon a románsághoz való tartozás látszatától, melyet immár 
elviselhetetlennek érzett s ezért kétségbeesett elhatározással maga vette 
kezébe sorsának irányítását s megindította a hatalmas arányú hite-
hagyási mozgalmat. Mottója volt ennek az akciónak: Ha nem lehetünk 
magyar görögkatolikusok, akkor leszünk másvallásúak, de mégsem / tűr
jük, hogy bennünket románoknak tartsanak, ) 

Ez a hitehagyási mozgalom azonban nem csupán az Egyház szem
pontjából nézve jelent óriási károkat, hanem a magyarság számára is 
rendkívüli veszélyt jelent. Mert azokkal szemben, akik hitehagyásukkal 
biztosították azt, hogy őket ne lehessen románoknak tekinteni, nagy 
számban lesznek olyanok is, akik kitartanak hitük mellett, még akkor 
is, ha a rosszul informált magyar közvélemény ezért románoknak tekinti 
őket, egyelőre természetesen abban a meggyőződésben, hogy a magyar
ságukat a román egyházközségen belül most éppúgy fogják tudni meg
tartani, mint az elmúlt 22 év alatt. Előbb-utóbb azonban mégis kiszakad
nak a magyarság közösségéből s utódaikban már románokká is válnak. 
Valósággal az elrománosodás prédájául taszítja őket ki a magyar tár
sadalom. S akiket mindezideig nem tudtak elrománosítani a románok 
kultúrpolitikával és névelemzéssel, azokat most elrománosítjuk mi azzal, 
hogy őket sorsukra hagyjuk. Mert más hatást kelt az, ha a magyar köz
vélemény mondja nekik, hogy „románok vagytok, mert görögkatolikusok 
vagytok", mintha ezt román hatóság mondja. Ami — a román hatóság 
részéről — csak a magyarok dacos öntudatát növelte, abba lassanként 
bele fognak törődni, ha azt maga a magyar közvélemény mondja-nekik. 
Aligha van ma a magyarság olyan állapotban, hogy ezt az óriási vér-, 
veszteséget elviselhesse. 

De nem nyereség a magyarság számára az a rész sem, mely más. 
felekezetre tért. Aki magyar volt, az most is magyar. Aki pedig nem volt 
magyar, az az egyszeri kijelentkezéssel sem vált magyarrá. Furcsa- ma
gyarság volna az, amit öt perces hivatalos aktussal lehetne fclölteni. 

Ezek a vallásváltoztatások i nem szaporították egyetlen lélekkel sem 
a magyarság számát. Ellenben ledöntötték a magyarság legkeletibb védő
bástyáját: az erdélyi s a székelyföldi görögkatolikus egyházat' ' l 
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A Kelet és Nyugat határmesgyéjén álló magyarságnak pedig arra 
a bástyára nagy szüksége van I Nemcsak azért, mert másfélezeréves 
tradíciók birtokában van az. a maroknyi nép, — nemcsak azért, mert 
mindnyájunk számára példaadás, hogy a magyar nemtörődömséggel 
szemben ezer év óta élik bérces hazájukban a viharokkal szembenéző 
magános szikla nem irigylésreméltó életét, — nemcsak azért, mert intő 
jelként emlékeztetnek bennünket azokra a százezrekre, akiknek tőlünk 
való elszakadását tétlenül néztük századokon át, — hanem azért, mert 
ez a maroknyi magyar görögkatolikus jelenti nekünk a rég elkövetett 
bűnök jóvátételének igéretét. 
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