
A LENGYELORSZÁGI GÖRÖG
KATOLIKUSOK NAPJAINKBAN

TIzenö t évvel ezelőtt a Vigilia hasábjain (1 992/ 6.)
írtu nk először a lengyel állarnban élő gö rög
szertartású katol ikusokr ól. 6 k sz inte kivétel
nélkül ukr ánok vagy délkeleten , a sz lov ák határ
közelében lakó lemkók (lern ákok), akik egy ré
sze ukránnak va llja magát. Nem so kkal később

könyvet adhattunk ki a történelmi , azaz a mai
Ukrajna és Belarusz jelentős részét magában
foglaló, va lamint a II. világháború utáni lengyel
állam gö rög katoliku sairól (Vallási kisebbség és ki
sebbségi vallás. Görög katolikusok a régi és mai Len
gyelországban. Balassi, Budapest, 1995). E keleti
szerta rtás híveinek hel yzete, hit élete azót a
olya n j elentős mért ékb en megv áltozott. hogy
arról most egészen új áttekintést készíthettünk.
A másfél évtizedde l ezelőtt i állapo ttal való
összevetés re itt nin cs m ód, ezé rt célunk, hogya
lengyelföldi gö rög katolikusság jelenéről vagy
legalább egészen közeli múltjáról tájéko zta ssuk
a magya ror szági (mert magukat nem mind ma
gya rna k va lló) gö rög katolikusokat és róm ai ka
tolikus hittes tvéreiket.

Ha az interneten megn ézzük az Ukrán görög
kato/ik/ls egyJzáz (Ukrainska cerkieui greckokatolicka )
honl apot. a Szovjetunió sz éthu ll ása ut án újjá
születe tt tizenegy ukrajnai egy házmegye (köz
tük két érsekség, a kijevi és a lvivi , azaz lem
bergi) ut án mindjárt a két lengyelországi, a ke
leti pr zernysl-var s ói érsekség és a nyu gati wro c
law-gd anski püsp ökség említése következik.
(Kanadá ba n öt, az USA-ba n négy egy házmegye
van, ame lyek közül egy -egy érsekség. Brazília,
Arge ntína és Au sztrália gö rög sza rtartás ú uk
rán katolikus híveinek a lelki go ndozását egy 
egy püspökség látja el. Apostoli korm ányz ós á
gok működnek négy európa i régióban: Sze rbiá
ban és Montenegr óban, Ném etországban és
Skand ináviába n, Franciaország, a Benelu x álla
mok és Svájc területén, valamint Nagy-Britanni
ába n .)

Wlodz imie rz Rom an [u szczak (sz ül. 1957)
püs pök, korábban bazilita rendi altartom ányf ö
nők, akinek székhe lye a déln yu gat-lengyelor
szági Wroclawban (az egykori ném et Breslau 
ban ) van, 2005 decemberében a "Nowe Zycie"
c ím ű a ls ó-szil ézia i katoliku s folyóiratnak (Ma r
cin Przeciszewski szerkesztőnek) ad ott int erjú 
ba n tisztázta az ukrán gö rög kat olikusn ak vagy
bizá nci-uk ránnak nevezett egy ház, va lójában a
ka tolikus egy ház keleti sze rtart ás ú ága egyház-
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jogi helyzetét és felépítését. (A főpap neve alatt
is találunk információt az int erneten.) Megfo
galmazása szerin t a 2005 óta már nem Lern
bergben , hanem Ukrajna fővárosában székelő

Lubomir Hu zar "nagyobb érse k", vagyis főér

sek "az egész világ gö rög katolikusainak pü s
pöke" . (Ezt korri gálnunk kell, hiszen Románi á
ban, Szlov áki ában és Magyarországon is létez
nek gö rög katolikus egyházmegyék.)

A lengyelországi egyházrész "felelőse" jan
Mart yn iak érsek (sz ül. 1939) "önálló metropoli
ta" . Ez utóbbi szó a len gyel ek szá má ra egy ró
mai kat olikus egy háztartomá ny érsekét jelenti.
Lengyelországban a "görög katolikus" vagy "bi
zá nci-u krán sze rtart ás" szinonimája az ilyen
Iiturgiájú egy háznak, mert - mint [u szczak
mondja - hierarchiai-j ogi sze mpontbó l nin cs
függés a róm ai katolikus egyháztól. Az itteni
gö rög katolikus egyházmegyék irán yítói teljes
jogú tagjai a lengyel katolikus püspöki konfe
renci ának. Közreműködnek ennek munkájában ,
hogy folyamatosan tájékozódjanak a lengyelor
szági katolikus egy ház ügyeiben , de kánonjogi
értelemben rájuk nézve nem kötelezőek a kon
ferencia hat áro zatai. Az ukrajnai görög katoli
kus egyház szinódusá tól függnek, de más joga
ik vannak, mint az ottaniaknak. mintha az uk
rajnai egyhá z d iaszp óraj ában élnének. Függés
liturgiai kérd ésekben és a püspökök kinevezé
sének ügyében van, akiket a püspöki szinódus
jelöl és terjeszt fel a páp ához. A "diaszp órások"
ese tében három papot jelöln ek.

A lengyelországi bizánci-ukrán pü spökök
részt vesznek az ukrajnai sz inódus évente tar
tott ülésein , sőt a Huzar bíboros által felkért
[u szczak a kis sz inódus munkájában is. A Len
gyelországban élő gö rög katolikusoknak nem
kötelező ukránnak érezniük ma gukat - jegyez
te meg a wroclawi pü spök -, és a vegy esh ázas
ságok révén etnikai sze mpo ntbó l nyernek és ve
sz ítenek is híveket. Utalt arra, hogyegyhá zága
ukrán jellegének kialakulása hosszú folyamat
ered ménye volt. Mivel a tört énelmi lengyel ál
lamnak a 18. század végén Oroszország által
megszállt területein a híveknek pravoszl ávv á
kellett válni uk , az Ausztria birtokába került Ga
líciában a következő évszázadban, egyházi ő sz

tön zésre kezd ett formálódni az ukrán nem zeti
öntuda t és nem zet. 1918 ut án, már ism ét a füg
getlen Lengyel Köztársaságban - állapítja meg
[u szczak pü sp ök sza mos kutat óhoz hasonl óan
- az ottani gö rög kat olikusok "ma jdnem mind
ukránnak érez ték magu ka t" . Hozzá kell ten-



nünk: a II. világháború, Lengyelország német és
szovjet megszállása alatt, a nemzeti érdekeik ér
vényesítését a németektől várva, a lengyelek el
len folytatott harcok idején még inkább.

1947-ben a keleti vidékeit elvesztő lengyel ál
lam északi és nyugati, a háború előtt Németor
szághoz tartozó területeire telepítette, erőszak

kal szétszórta az ukránokat (és lemkókat), több
ségükben görög katolikusokat, és egyházi létü
ket illegálissá tette. Kőzülűk sokan római szer
tartásúvá és lengyellé, vagy pedig pravoszlávvá
lettek, de [uszczak szerint a következő évtize
dekben ukrán nemzeti öntudatuk csak erősö

dött. Megjegyzi még: a mai Belarusz, Fehér
Oroszország területén a 19. században az orosz
kormányzat által megszüntetett, majd 1991 óta
újjászülető görög katolikus közösség nem tarto
zik az ukrán egyházhoz, ugyanúgy, ahogy a
"bizánci-szlovák" és a "bizánci-román" sem. (A
magyarországi görög katolikusságról nem tesz
ernlítést.)

A wrodawi püspök szerint a lengyelországi
görög szertartású katolikusok száma szétszórt
ságuk és a nyilvántartások hiánya miatt nehe
zen állapítható meg. Ugy tudja, 1947-ben a lern
kókkal együtt körülbelül 150 ezren voltak, majd
számuk részben az említettek, a hátrányos meg
különböztetés} részben a közeli templomok hiá
nya miatt megcsappant. 1957-ből 20 parókiát
említ.

Tegyük hozzá: az 1956-os kedvező politikai
változásokat követően bár nagyon lassan, de ja
vult a lengyel-ukrán viszony. [uszczak - leg
alább számunkra - az első, aki hangsúlyozza:
a 80-as években - az igen rossz lengyelországi
gazdasági helyzet miatt - több tízezer, nagy
részt fiatal hívő emigrált Nyugatra. Elsősorban

Kanadában és az USA-ban kerestek jobb megél
hetést, ahol régóta jelentős létszámú ukrán ka
tolikus közösség él. (Ugy tudjuk, a döntő több
ségében római katolikus lengyel lakosság ha
sonló arányban talált munkát külföldőn.) Ezért
kevés a középnemzedékbeli hívő, viszonylag
sok a gyerek és az öreg. Tudomása szerint ma
mintegy - a korábban nyilvánosságra hozot
takhoz képest csak - százezernyi görög katoli
kus van, akiknek a fele kötődik egy adott paró
kiához, míg a másik fele laza, alkalomszerű

kapcsolatban áll, vagy semmilyen kapcsolatot
nem tart egyházával. A legnagyobb kihívást a
lelkipásztori munka jelenti.

Lengyelországban 1989-ben került sor a gö
rög katolikus egyházszervezet helyreállítására.
Figyelemre méltó, hogy 1996-ban létrejött a
przernysl-varsói érsekség, élén Jan Martyniak
kal, aki korábban bazilita szerzetes, 1989-től

püspök volt. (Róla is bő tájékoztatást ad az
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internet.) A főegyházmegye nyugati határa a
Krakkót és a fővárost kettészelő Visztula, szék
helye az ukrán határ közelében fekvő Przemysl.
(Az I. világháború elején sok ezer magyar kato
na pusztulását okozó ostrom színhelye.) Jusz
czak püspök szerint ebben az egyházmegyében
6 esperesi körzetben 85 parókia működik. 2007.
február 16-án hozzánk intézett leveléből tudjuk:
itt található lengyelföldi híveik 60-70 százaléka.
A több százezer lakosú nagyvárosok közül
Krakkóban, Lublinban és Varsóban van görög
rítusú katolikus egyházközség} de többségük
falun vagy kisvárosokban, délen} a szlovák ha
tár közelében (a görög katolikusok régi lakóte
rűletén) és északon (a korábbi Kelet-Poroszor
szágban) működik. A wtoelaw-gdanski püs
pökség 4 esperesi körzetében 57 parókia talál
ható, köztük öt igazi nagyvárosban: Katowicé
ben} Wroclawban, Poznanban} Lódzban, Szcze
cinben és Cdanskban, tehát nagyrészt korábbi
német birodalmi területen. Nyugaton itt sem hi
ányoznak a kisvárosi} északon pedig a falusi
egyházközségek. Nemrég tábori lelkészséget
hoztak létre.

Juszczak püspök közlése szerint a prze
mysl-varsói érsekségben 44} a wrodaw-gdatiski
püspökségben 32 pap szolgál. Az említett inter
netes oldalon olvastuk, hogy 1989-ben még csak
43 lelkészük volt, tehát létszámuk jelentősen

megnőtt. A papok többsége két-három települé
sen gondozza híveit, és végez iskolai hitokta
tást} egy-egy helyen nagyrészt csupán néhány
gyereknek.

A lelkipásztori munka a bazilita rend szerze
teseinek is feladatuk. Varsói rendházukban, a
lengyelországi altartomány főnökének,Julian B.
Kowalnak a székhelyén tíz alatt lenne a szerze
tesek száma, ha nem lakna ott friss informáci
ónk szerint 31 ukrajnai alumnus, akik a Pápai
Teológiai Karon tanulnak. A baziliták przemysli
monostorában 2002-es adat szerint szintén csu
pán néhány szerzetes dolgozott, viszont az itte
ni rendi nagyszemináriumban 26, Ukrajnából
való alumnus végezte tanulmányait. Ugyanek
kor a Mazuri-tóvidéken két helyen (W~gorze

woban és Ketrzynben, ahol annak idején Hitler
egyik főhadiszállása volt) szolgált még néhány
bazilita.

A lelkészképzésben meghatározó szerepet
játszik a Lublinban működő katolikus érseki
felső szeminárium, ahol a görög szertartásúak
együtt tanulnak a római katolikusokkal. Az
előbbiek 2005-ben az ukrajnai növendékekkel
együtt harminchárman voltak. Külön foglalko
zásokon sajátítják el a keleti liturgiát, lelkiséget
és kánonjogot, külön kápolnájuk és lelki gondo
zóik vannak. Hasonló a helyzet a Lublini Kato-



likus Tudományegyetemmel, amelynek teológi
ai karán a 2005/2006-os tanévben a három pá
ratlan évfolyamon összesen hat, a nyugati egy
házmegyéből való görög katolikus papjelölt
folytatta tanulmányait. A baziliták przemysli
nagyszemináriumában 2002-ben huszonhat uk
rajnai alumnus tanult. A lembergi görög katoli
kus szemináriumba is küldhetők lengyelországi
növendékek. Onálló egyetemi szintű görög ka
tolikus teológiai képzés nincs, de ez aligha szá
mít hiányosságnak, hiszen külföldön is képez
hetik a szertartás leendő lelkészeit. [uszczak
püspök mégsem elégedett. Nem elsősorban

azért, mert egyházmegyéjében évente egy, eset
leg két fiatal választja a papi hivatást. Ez ugyan
is egyelőre elég, és nem tudni, pár év múlva mit
hoz a görög katolikus hívek számának csökke
nése. A diaszpórában élők közül sokan elhagy
ják szertartásukat. Tegyük hozzá: természete
sen a másik egyházmegyében is. A püspök na
gyobb problémának látja a bazilita szerzetesek
és az apácák közösségének fogyatkozását, azt,
hogy egy idő óta nincsenek új hivatások. Egy
házmegyéje két rendhez tartozó nővéreinek

száma négy kolostorban összesen tizenkettő. (A
másik egyházmegyébőlnem közöl adatokat.) Itt
említjük meg, hogy Przemyslben működik egy
ukrán iskola.

A lelkészhiány egyik oka a családalapítás ti
lalma. Az 1990-es évek elején még ismertünk
idős házas lelkészt. Némelyik görög szertartású
lengyelországi egyházmegyében már a háború
előtt sem szenteltek fel nős papokat, tehát több
évtizedes hagyománnyal van dolgunk. Ezt erő

sítette, hogy mivel 1989-ig nem léteztek görög
katolikus püspökök, latin szertartású feletteseik
nem szenteltek volna fel nős jelölteket. Juszczak
wladyka (vladika) úgy vé li, újra kell gondolni a
Szentszék által évszázadokkal ezelőtt engedé
lyezett nősülés tilalmának feloldását. Ukrajná
ban, Csehországban, Szlovákiában, Romániában,
Ausztráliában, Amerikában nem kötelező a cöli
bátus. (Magyarországot itt sem hozza szóba.)

A püspök a komoly anyagi nehézségek kö
zött említette, hogy számos egyházközségben
nincs lelkészlakás, és kevés akarbantartásra,
felújításra szánható pénz. "Keresünk és koldu
lunk" - nyilatkozta mégis optimistán, megje
gyezve, hogy egyházmegyéjében éppen hat
templom épül.

Ugyancsak derűlátásra ad okot az az általá
nos törekvés, amelynek célja világiak bevonása
a lelkészi tanácsokba. (Korábban évtizedekig
egyedül a káplán felelt a lelkipásztori munká
ért.) Mintegy ötven főnek köszönhető annak az
ifjúsági mozgalomnak a létezése, amely kűlőn

böző tanfolyamokat szervez. Egyházmegyéjé-
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ben évente találkozót szerveznek. Működik a
Szent Wlodzimierzről (ukránul Volodimirről),

valamint a Szent Andrásról elnevezett társaság.
Saját püspökségében, és - úgy tudjuk - a má
sikban is rendszeresen bevonják a nőket a lelki
pásztori munka végzésébe. Az értelmiség lelki
gondozásának struktúrája ugyan nem épült ki,
de gyümölcsöző a pedagógusokkal és az orvo
sokkal folytatott egyházi együttműködés.

A lengyelországi görög katolikusság jelenlé
te a médiában és a könyvkiadásban elismerésre
érdemes. A Górowo Ilawieckie északkeleti kis
városban működő Blahowist Kiadónak köszön
hetően a görög katolikusoknak is van azonos
című havi folyóiratuk. Erről az Európa Tanács
főtitkára számára az etnikai kisebbségek védel
méről készített jelentés (Raport dIa sekretarza
generalnego Rady Europy z realizacji przez Rze
czapospolita Polska postanowien Konwencji Ramo
wej Rady Europy o ochronie mnieiszoéci narodo
wych) úgy vélekedik, hogy lényeges szerepet
játszik az ukrán nemzeti öntudat őrzésében.Tu
domásunk szerint a korábbiakhoz hasonlóan
évente megjelenik egy igényes egyházi kalen
dárium. A Przernysl székhelyű érsekségnek is
van folyóirata ("Peremyski Dzwony", negyed
évenként), könyvkiadója. és ugyanott újjászer
vezték az érsekségi könyvtárat.

Figyelemre méltó, hogy rangos lengyelorszá
gi görög katolikus kutató is vizsgálja szertartá
sának történetét. A sokáig lelkészként működő
[aroslaw Moskalyk (szül. 1960), aki a Lublini
Katolikus Tudományegyetemen tanult dogma
tikus teológiát, doktori fokozatot Andrej Szep
tyckinek, a 20. század első felében tevékenyke
dő lembergi metropolitának az egyházkoncep
ciójáról írt disszertációjáért kapott (1991). E
műve még ukránul jelent meg Lembergben
(1997), amelynek bizánci-ukrán katolikus teoló
giáján évekig tanított. Habilitációját a lengyelor
szági Opole tudományegyetemén szerezte
(2001). A kijevi katolikus egyháztartomány 16.
század végi és 17. századi teológiájáról szóló ér
tekezését már Lublinban adta ki (2001). Utána
Németországban végzett lelkipásztori és kuta
tói munkát. 2002 óta a poznani állami tudo
mányegyetem teológiai karának fundamentális
és ökumenikus teológiai tanszékén tanár. (Róla
ugyancsak bőven informál az internet.)

A régi és mai Lengyelország görög katoli
kusságának történetével az 1980-as években il
legálisan még kevesen foglalkoztak, az 1990-es
évek kezdete óta viszont szabadon, meglepően
sokan és főleg lengyelek, mégpedig többnyire
világiak kutatják a témát. A teljesség igénye nél
kül említjük, hogy már 1990-ben, tudományos
akadémiai szervezésben nemzetközi konferen-



eia foglalkozott Szeptycki főérsek életművével.
A tanulmányok kötetbeli megjelenésére még
éveket kellett várni (Metropolita Andrzej Szeptuc
ki, szerk. A. A. Zieba, 1994). A híres krakkói Ja
gelló Egyetem 1992-ben rendezett nemzetközi
konferenciát a szertartás létrejöttét jelentő

Brzeséi (Breszti) Unióról, amelynek anyaga
ugyancsak tanulmánykötetben látott napvilágot
(Unia brzeska, szerk. F. Ziejka későbbi rektor és
mások, 1994; a lengyel- és magyarországi görög
katolikus egyházág helyzetének összevetésével
e sorok papírra vetője is szerepelhetett rajta, il
Ietve benne.) Monográfia készült a görög katoli
kus egyház II. világháború utáni történetéről

(2. Wojewoda: Zarys historii kosciola greekokato
liekiego w Polsec w latacJz 1944-1989, 1994), a
szertartás régmúltjáról (F. Rzemieniuk: Unici
polsey 1596-1946, 1998), a latin és a görög szer
tartású klérusnak a világháborúk közötti, ko
rántsem konfliktusmentes viszonyáról (A.
Krochmal: Konflikt ezy iospálpraca? Relaeje mied
zy duchotoieústioem tacinskim i greekim w dieeezji
przemyskiej w lataeh 1918-1939, 2001), valamint
az Oroszországhoz csatolt területen egy ideig
műkődő görög katolikus egyházról (M. Rad
wan: Kosciá! greekokatolicki w zaborze rosyjskim
okolo 1803roku,2005). Kiadtak egy költészeti an
tológiát is az unitusoknak a cári orosz hatalom
általi üldözését felidéző lengyel versekből

tUnici w poezii polskiei, szerk. Sz. S. Kalinowski,
2001).

A görög katolikusok 1989 óta az egyházon,
illetve szertartáson túlmutató szerepet játsza
nak az ukrán-lengyel megbékélésben. 2001-ben,
a lengyelországi ukránok erőszakos széttelepí
tésének évfordulóján a katolikus püspökkari
konferencián tárgyaltak a kérdésről, majd a len
gyel és ukrán bíborosok, Józef Glemp és Lubo
mir Huzar találkoztak egymással, és döntést
hoztak a megbékélés közös aktusának előkészí

téséről. Más főpapok is kölcsönös látogatásokat
tettek egymás országában. A lengyel püspöki
kar fórumának és a görög katolikus püspökök
szinódusának tagjai közös csoportot hoztak lét
re az együttmunkálkodás fejlesztésére. A két
szertartás vezetői közös levéllel üdvözölték a
varsói és lembergi eucharisztikus kongresszust.
Lengyel ifjúsági zarándoklatot szerveztek Uk
rajnába és ukránt Lengyelországba. [uszczak
püspök természetesen tisztában van azzal, hogy
"az ukrajnai görög katolikus egyház nem kép
viseli az egész nemzetet", vagyis bőven akad
még tennivaló.
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A főpap úgy ítéli meg, hogy a Lengyelor
szágban élő pravoszlávokkal (tegyük hozzá: fő

leg ukránokkal és belaruszokkal, valamint
orosz ősök lengyel leszármazottaival) proble
matikusabb az együttműködés. Létezik ugyan
egyházi vegyes bizottság, tartott három ülést,
de tagjai néhány éve nem találkoztak. Közel két
tucatnyi olyan templom van a pravoszlávok ke
zében, amelyeket a görög katolikusok 1946-47
ben kénytelenek voltak elhagyni, és amelyeket
a gyakran embertelen kényszert alkalmazó len
gyel hatóságok az előbbieknek adtak. Allami
tulajdont képeznek, az országgyűlésnek kellene
döntenie a két egyházi fél konszenzusa nyo
mán. A bizánci-ukrán katolikusok négy temp
lom közös használatát javasolták - hiába. A
pravoszláv egyház a lengyel alkotmánybíróság
elé vitte az ügyet, és két éve elvesztette a pert,
majd az Európai Unió strasbourgi bírósága kö
vetkezett. A patthelyzet megoldására a görög
katolikusok nyitottak, a püspök további megbe
széléseket, ésszerű kompromisszumot lát szük
ségesnek.

Orvendetes, hogy a már közel 40 millió lako
sú Lengyelországban nemcsak fenn tudott ma
radni a katolikus egyház vékony görög szertar
tású ága, sőt annak szervezete ki is épült, vala
mint hogy múltját évtizedek óta sokan és ered
ményesen kutatják. Mindez annak ellenére tör"
tént és történik, hogy - nyilvánvalóan elsősor

ban vagy nagyobbrészt gazdasági okokból - a
hívek száma jelentősen lecsökkent. Lengyellé
asszimilálódásuk alighanem természetes folya
matnak mondható, hiszen a mindennapokban
két, szókincsüket tekintve igen közeli nyelvet
beszélnek. Saját tapasztalatunk szerint a len
gyelországi ukránok az 1980-as évekig, a szoci
alista diktatúrával nyíltan szembeszegülőellen
zék megerősödéséig,a Szolidaritás demokrati
kus tömegszervezetté válásáig legfeljebb szűk

körben vallották meg etnikai hovatartozásukat.
Napjainkban már, úgy tűnik, ritkán van baj a
lengyelek által tanúsított toleranciával. Hogy
ilyesmi előfordul, bizonyíthatja Juszczak püs
pök említett, e sorok írójának küldött levele.
Benne olvasható, hogy a 2002. évi népszámlá
láskor (vagy összeíráskor?) igen kevesen vallot
ták magukat ukrán származásúnak. Egyrészt
sokaknak nem tették fel ezt a tudakoló kérdést,
másrészt "a megkérdezettek egy része félt a len
gyeItől eltérő származását beismerni".
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