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ELŐSZÓ 
 
 
 
 

   Egyházmegyénk alapításának századik évfordulóját ünnepeljük két év 
múlva. Miskolci káplánságom idején (1989-1993) még mélyebben belém 
ivódott az 1912-es évszám – ez a Búza téri templom felszentelésének 
éve is. Száz éves lesz. 
   Mindkét ünnepeltre gondolva kezdtem hozzá az egyházközségi levél-
tár áttanulmányozásához. A templomépítés történetének kutatására gon-
doltam eleinte, de mélyebb kincsesbányába érkeztem. Másfél évszáza-
dos próbálkozás és küzdelem tárult fel a néhol megsárgult, porral átita-
tott iratokból. Ne merüljön feledésbe e görög katolikus hősök munkáinak 
és neveinek a sora, hiszen ők teremtették meg a ma lehetőségeit és 
feladatait. 
   Nem szándékoztam az egyházközség teljes történetét ebbe a kötetbe 
gyűjteni – egyrészt mert szakdolgozatként készült már erről összefoglaló 
írás, másrészt mert az utóbbi évtizedek eseményeit a kortársak még 
alakítják. Azt a szinte ismeretlen eseménysort vettem végig aprólékosan, 
amelyik az önállóság első lépéseinek és a nehézségek leküzdésének 
feladatait jelentették. Ennek átolvasása pedig adjon helyes öntudatot és 
elszántságot Miskolc mai görög katolikusainak, hogy folytassák a felada-
tok vállalását és méltó utódai legyenek kitartó elődeiknek. 
   A jobbára kézírásos dokumentumok lejegyzésénél nem vettem figye-
lembe a mai helyesírási szabályokat, eredeti szövegformában olvas-
hatók. 
   Munkám az egy időbe eső két centenáriumot köszönti. 
 
   Miskolc, 2010. június 29., Szent Péter és Pál főapostolok ünnepén 
 
 
 
      Papp  András 
               egyetemi lelkész 
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KEZDEMÉNYEZÉSEK A PARÓKIA FELÁLLÍTÁSÁRA 
 

 
   Miskolc városa egy helyben állt, körülötte a világ forgott, változott. A 
görög katolikus vallásúak is keresték a helyüket, megélhetésüket – s ke-
resték Istent dicsőítő szép ősi szertartásaik helyszíneit is. Milyen jó, fel-
emelő és méltányos is lenne a saját templom, saját pap és közösség! A 
püspöki szeretet és gondoskodás bizonyára segít ennek megvalósulásá-
ban… 
   Miskolc városában a görög katolikusok ugyanott voltak, körülöttük 
azonban a világ forgott, az egyházmegyei határok változtak. 
 
   Munkácsi egyházmegye 
 
   Miskolcon nem volt számottevő a görög katolikusok létszáma. Valószí-
nűleg szórványos beköltözéssel, letelepedéssel jelentek meg a Rákóczi-
szabadságharc után. Az egri érsekség 1746-os kánoni vizitációja jegyző-
könyvében létszámuk 150, az 1777. augusztus 4-i vármegyei összeírás 
tanúsága szerint 104. Miskolc területileg a munkácsi püspökséghez tar-
tozott, mely ténylegesen már több évszázada létezett, de nem tartozott 
az ország szabályosan felállított egyházmegyéi közé. Szokásjog alapján 
alakult ki a munkácsi kolostor püspök szerzetesfőnökének tényleges jog-
hatóságából, s nem a főkegyúri jog és szentszéki jóváhagyás alapján. A 
területileg illetékes latin főpásztorok, az egri püspökök beosztottjaikként 
kezelték a munkácsi püspököket. Az ebből származó konfliktusok az 
1760-as évekre teljesen aláaknázták a két felekezet közötti viszonyt. Ba-
csinszky András hajdúdorogi parókus, a szabolcsi és hajdú kerület főes-
perese vezetésével 1769. őszén Sajópetriből indult egy küldöttség Mária 
Teréziához, hogy beszámoljon az udvarban arról a megalázó fogadta-
tásról, amiben Eszterházy Károly egri püspök már nem először részesí-
tette Bradács János görög katolikus püspököt és kíséretét. 
   Az ügy 1771-ben oldódott meg. XIV. Kelemen pápa 1771. szeptember 
19-én kiadta az „Eximia regalium” kezdetű bullát, mellyel felállította a 
munkácsi egyházmegyét. Az egyházmegye első, valóságos megyéspüs-
pöke Bradács János, aki néhány hónap múlva, 1772. július 4-én meg-
halt. Utóda Bacsinszky András lett (1772-1809). A tizenhárom várme-
gyére kiterjedő püspökségnek 729 parókiája volt, ugyanannyi pappal, 
akik hatvan esperesség területén működtek. Miskolc a borsodi esperesi 
kerülethez tarozik ekkor, mégpedig Görömböly filiája, vagyis leányegy-
háza Mályival, Csabával, Diósgyőrrel, Kisgyőrrel, Kistokajjal, Sállyal, Há-
morral, Óhutával és Újhutával egyetemben. 
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   A királynő 1776-ban héttagú káptalant állított fel, kinevezte az első ka-
nonokokat és gondoskodott a fizetésükről. Mivel a munkácsi püspökök-
nek földbirtokuk nem volt és mindössze két bizonytalan jövedelmi forrás 
állt rendelkezésükre: a katedratikum, vagyis az a csekély összeg, melyet 
a papok vagy egyházközségek a püspöknek évente befizettek, valamint 
a papszentelések után járó illeték, Mária Terézia 1776. október 23-án 
kelt adománylevelével a munkácsi püspökségnek adományozta a 
tapolcai apátságot. Bacsinszky András tehát mint munkácsi püspök, az 
első görög katolikus tapolcai apát. S tapolcai apátként a Miskolc melletti 
Mindszent templomának kegyura.  
   Bacsinszky 1777-ben a budai helytartótanácshoz fordul, hogy mivel a 
miskolci görög katolikusok létszámuk alapján saját templomra tarthatnak 
igényt, új templom építése helyett megoldás lenne a mindszenti templom 
és a mellette levő kolostor – melyet nemrég hagytak el a szerzetesek – 
átadása a görög katolikusoknak parókiális templomul és paplakul. Cse-
kély átalakítással alkalmassá tehető a templom görög katolikus püspöki 
szertartások végzésére is. A helytartótanács a felterjesztésre egy bizott-
ság kiküldését rendelte el. Ebben az egri püspököt Téglássy József pré-
post kanonok, a munkácsit pedig Pásztélyi János éneklő kanonok képvi-
selte. A bizottság munkájáról készült jegyzőkönyvet, melyet Bacsinszky 
megbízottja nem volt hajlandó aláírni, felterjesztették Budára. 
 

   Mi, alólírottak, Ő exellentiája a munkácsi görög katholikus püspök és 
Szent Péter- és Pálról nevezett tapolcai apát úr alázatos felterjesztésére 
valódiságának megállapítására, folyó évi augusztus hó 5-én és a kö-
vetkező napokon Miskolcz városában főtisztelendő Téglássy József úr-
ral, az egri székesegyház kanonokjával, mint Ő exellentiája az egri püs-
pök s gróf úr ez esetre kiküldött egyházmegyei megbízottjával és kikül-
döttjével együttesen összejöttünk… 
   A miskolczi földesuraság részéről meghallgattattak: a helybeli kamarai 
felügyelő úr, s maga a helybeli parochus. Ezek együttes jelenlétében mi-
helyt a fönt címzett apát úr a fölséges Trón elé nyújtott alázatos kérvé-
nye, s az erre vonatkozó magas magyar királyi helytartótanácsi rendelet 
átolvastatott és megmagyaráztatott… 
   A küldöttség véleményezi, hogy Miskolcz városa végén – ahova már Ő 
felsége a gyermekek neveltetésének buzgóságától indítva egy elemi 
iskola felállítását és legalább egy tanító alkalmazását kegyesen el-
rendelte – egy kápolna felállíttassék, mely mindkét szertartásúaknak, ti. 
latinok és görögök számára szolgáló két szent oltárral láttassék el; 
gondoskodva lenne ezúttal az iskoláról a gyermekek részére, melyben 
mindkét szertartás szerintiek a hit elemeivel megismerkednének, gon-
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doskodva lenne a felállítandó kápolnával ezekről, s mindkét szertartású 
lakosokról is. 
   Kelt Miskolczon, 1777. évi decz. 22-én 
   Almássy József Borsod vármegye alispánja 
   Téglássy József Szent Istvánról nevezett prépost, egri kanonok 
   Dachy Gábor Borsod vármegye táblabírája 
   Fáy Kristóf Borsod vármegye bírája 
   Halaxay Márton Borsod vármegye táblabírája 
   Fáy János Bertalan követ 
   Tisser József a fent említett Borsod vármegye jegyzője 
   Előttem, Dachy János Gábor, Borsod vármegye ügyésze (1) 

 

   Miért nincs ott Pásztélyi 
kézjegye? Mert bár a kül-
döttség elismeri az önálló 
parókia létesítésének jo-
gosságát, a mindkét 
szertartás szerinti kápol-
na nem megoldás. A 
munkácsi kanonok püs-
pökének külön vélemé-
nyes jelentést adott be, 
mely alapján Bacsinszky 
ismételten a helytartóta-
nácshoz fordul. Az ügyin-
tézés nem gyors, lassan 
halad. A püspök kérése 
jogos. Javaslatot kérnek 
a javadalmazást illetően, 
s közben eltelik két esz-
tendő.  
 
 

Nagyméltóságú és Főtisztelendő Püspök Úr, 
Legkegyelmesebb Urunk! 

 
   A diósgyőri koronauradalom felügyelője (praefectus) Szöllőssy Ferenc 
úr révén a Miskolcz városában, illetve Mindszent községben elhelyezen-
dő görög katholikus parochus és kántor évi ellátásának megállapítására 
vonatkozó megsürgető rendeletet, múlt hó 14-ről kelt felterjesztésében a 
helybeli királyi kamarai tanácsnak jelenti: hogy Excellentiádhoz már is-
mételten fordult levélileg, miszerint a dolog megvitatására tisztelendő 

Bacsinszky András püspök 
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papsága köréből egy érdemes egyént kiküldeni, vagy ez ügyre nézve 
Nagyméltóságod írásban kegyesen nyilatkozni méltóztatnék, de mivel 
eddig választ nem kapott, azért a fenti ügyben érdemleges véleményt 
nem mondhat és nem adhat. 
   Minthogy azonban a magyar királyi kamara sürgősen elrendelte, hogy 
a lelkész és kántor eltartásáról szóló projectum (javaslat) legközelebb 
bemutattassék, azért is a királyi kamarai igazgatóság szükségesnek látta 
Nagyméltóságodat alázatosan megkeresni: miszerint egy a fent említett 
felügyelő úrral közösen elkészítendő eltartási tervezet megvitatása czél-
jából egy megbízottat Miskolczra kiküldeni, vagy pedig az említett felü-
gyelő miheztartása végett írásbelileg nyilatkozni Nagyméltóságod ne ter-
heltessék. 
   Egyébként magunkat kegyes pártfogásába alázatosan ajánlva ma-
radunk, 
   Kelt Kassán a királyi kamarai igazgatóság 1780. évi ……28-án tartott 
üléséből. 
   Excellentiád alázatos lekötelezett szolgái: 
   Mogyorossy Ignácz 
   Krascsevits Mihály (2) 

 

   Bacsinszky nem tudta elérni, hogy a mind-
szenti templom görög katolikus kézre kerüljön, 
de mindent megtett annak érdekében, hogy 
templomot építtessen miskolci hívei számára. 
Az elhúzódó tárgyalások eredményeképp szü-
letett meg 1797-ben a 14374. sz. helytartó-
tanácsi határozat, mely hozzájárul az önálló 
görög katolikus parókia létesítéséhez, de tisz-
tázni kell az anyagi terhek megoszlását. 

 

   Illustris plurimum reverende Excellentissime, Illustrissime ac Reveren-
dissime Episcope, amice gratissime, Domine Nobis Observandissime. 
   Quoniam Benigne Majestatis Tuae Sacratissimae cura et sollicitudo 
iuxta pietissimum angustissimorum praedecessorum tuorum exemplum 
ab aditu auspicartissimi Regiminis tui  constanter in commodum et 
incrementum Catholicae Religionis intenta fuisset atque adeo eo compri-
misit benignum altefatae tuae Majestatis Sacratissimae studium et 
conatus directus haberetur, ut in latepatentibus haereditariis Provinciis 
tuis existentium animarum spirituali Curae prospiciatur; Hinc visum est 
tuae Sacratissimae Caesareo et Rex apostolicae Majestati relate ad 
meliorem Parochiarum Graeci Ritus Catholicorum Dioecesis huius per 
Tredecim Comitatus et Oppida Hajdonicalia extensae coordinationem 

Bacsinszky 
pecsétnyomata 
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animarumque spiritualem provisionem sequentia clementer resolvere, et 
quidem relate ad Parochias: In Comitatu Borsodiensi 1º cum circa 
Görömböly Parochiam; 2º huius filialem Miskolcz iuxta altissimam inten-
tionem ad Cultus Divini curaeque animarum meliorem coordinationem 
reflectendum foret, et hoc fine nova in oppido Miskolcz Parochia cum eo 
adherendis filialibus erigenda censaretur, nullam quidem eatenus 
occurrere Reflexionem quia vero in oppido Miskolcz nulla de preesenti 
existat Graeci Ritus Catholicorum Ecclesia, hinc tam respectu huius 
erigendae, quam et aliorum requisitorum Parochialium aedificiorum ac 
ipsius quoque Fundi prostruendis his Aedificiis excissione occasione 
Concertationis quoad effectuandam Regulationem hanc instituendae, 
cum concernenti Dominio Terrestrali per concernentes Iurisdictiones 
tractandum erit ac id ipsum in Protocollo concertationis una cum effor-
mando sumptuum necessariorum Proiecto via consilii huius Regii 
altissimae Decisioni substernendum, qua occasione Ius quoque 
Patronatus concernenti Terrestrali Dominio cum obligatione Patronis 
Ecclesiarum incumbente deferendum; ad latum vero renunciati iuris 
Patronatus, idem Religionario Fundo, unde necessariae Provisiones fieri 
debebunt attribuendum erit. 
   Datum ex Consilio Regio Locumtenentiali Hungarico Budae die 
vigesima quinta Julii anno Millesimo septingenesimo nonagesimo 
septimo celebrato. 
   Illustris plurimum Reverendae Excellentissimae, Illustrissimae ae 
Reverendissimae Dvrae ad officia paratus paratissimus Paulus Almássy 
m.p. Franciscus Darvas m.p. Johannes Kvassay m.p. 
   Illustri plurimum Reverendo Excellentissimo Domino Andreae 
Bacsinszky Graeci Ritus Catholicorum Eppo Munkacsienzi Abbati S. 
Petri apostoli de Tapolca s. c. et R. A. Maiestatis actuali intimo Status 
consiliario amico Charissimo Domino nobis observandissimo Cassovia 
Unghuarimum. 
   Ex officio (3) 

 

   Magyar fordítása: 
 

   Legkiválóbb, leginkább nagyrabecsült, legkitűnőbb, legelőkelőbb és 
nagyon tisztelendő Püspök, legmegnyerőbb Barátom. 
   Minthogy legszentebb méltóságodnak jóakaratúlag gondoskodása és 
felbuzdulása a kötelességtudó, ugyanakkor szükséget szenvedő hivatali 
elődeid példája szerint a legszerencsésebben megkezdett kormányzá-

                                                 
 Fordította id. Papp Szabolcs. 
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sod kezdetétől fogva állhatatosan a katolikus vallás javára és gyara-
podására törekedtél, ugyanakkor magasztos, legszentebb Méltóságod 
jóakaratú iparkodása és faradozása elsősorban arra irányult, hogy az 
öröklött, messze kiterjedő megyéidben lakó hívek lelki gondozása felől 
történjék gondoskodás. 
   Szentséged részéről előterjesztés történt a császár és apostoli király 
Őfelségéhez, hogy a görög rítusú katolikusok ezen egyházmegyéje a ti-
zenhárom vármegyére és a hajdúvárosokra kiterjedt parochiái kormány-
zásával és a hívek lelki ellátásával kapcsolatos tennivalókat kegyesked-
jék körültekintően elősegíteni, kiemelten a parochiákat illetően. 
   Borsod vármegyében: 1º Görömböly parochiáját illetőleg; 2º filiálisa, 
Miskolcz. A legfelsőbb szándéknak megfelelően fel kell arra figyelni, 
hogy az isteni szent szolgálat és a hívekről történő gondoskodás jobban 
érvényesüljön. E miatt úgy kell a dolgot megítélni, hogy Miskolcz váro-
sában új parochiát kell felállítani a hozzá csatolandó filiákkal egye-
temben. Jelenleg ugyanis ez ellen semmi nem szól, ugyanis Miskolcz 
városában jelenleg egyáltalán nincs a görög szertartású katolikusoknak 
templomuk. E miatt mind ennek, mind a többi nélkülözhetetlen parochi-
ális épületnek, valamint magának a teleknek előkészítésére, felépítésére 
tekintettel - az építkezéssel kapcsolatban vita indult a szabályzat elkészí-
tése és bevezetése kérdésében – a világi hatalom tudtával a külön jog-
hatóság felől tárgyalni szükséges, ugyancsak a jegyzőkönyvben rögzített 
vitáról. Továbbá számba kell venni a nélkülözhetetlen tetemes anyagia-
kat, alávetve magunkat eme királyi tanács legmagasabb döntésének. Ez 
alkalommal – a világi hatalom tudtával – a patronusságot a vele járó 
jogokkal, az egyházi kegyuraság tisztét az ebből eredő kötelezettségek-
kel együtt a vallásalapra kell ráruházni, hogy ennek alárendelve gyako-
rolja a nélkülözhetetlen gondoskodást. 
   Kelt Budán a magyarországi királyi helytartótanács 1797. július 25-én 
tartott gyűlésén. 
   Nevezetesen nagyon tisztelendő, tisztükre nagyon felkészült 
   Almássy Pál s.k., Darvas Ferenc s.k., Kvassay János s.k. 
   Kiváló, legnagyobb mértékben tisztelendő, legkitűnőbb Bacsinszky 
András a görög szertartású katolikusok munkácsi püspök urának, Szent 
Péter apostolról nevezett tapolcai apátnak, Őfelsége valóságos állami 
titkos tanácsosának, legkedvesebb uram-barátomnak, akit a legnagyobb 
mértékben tiszteletben tartok. Kassa. Ungvár. 
   Hivatalból 
 

   1798. augusztusában Dőry Ferenc kamarai megbízott, Csirszky And-
rás görömbölyi, Dudinszky András hejőkeresztúri és Petrik Péter sajó-
petri parókusok megszemlélték azt a telket, amelyet az Újvárosban, az 
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Ötvös- és Bentsik fundusokon kellett kihasítani. Az újonnan építendő 
templom, parókia, kántori és harangozói házak becsült költsége 29.275 
forint 39 korona. A felterjesztés megtörtént, további intézkedés azonban 
nem. 
 
   Eperjesi egyházmegye 
 
   A munkácsi egyházmegye kormányzása a nagy kiterjedés miatt egy 
püspök számára szinte lehetetlen volt. Ezért is állították fel a máramarosi 
(1723.) külhelynökség (vikáriátus) mellé a szatmári (1776.) és a kassai 
(1787.) külhelynökséget. A kassai külhelynökség joghatósági területe 
Abaúj, Borsod, Gömör, Sáros, Torna vármegyékre és Zemplén megye 
északi részeire terjedt ki. A király rendelkezése értelmében a külhelynö-
köt a munkácsi püspök nevezi ki a munkácsi káptalan tagjai közül, a ki-
rály pedig megerősíti. Mivel Kassa város elöljárói kedvezőtlenül fogadták 
a kassai székhelyű helynökség felállítását, Bradács Mihály helynök elér-
te, hogy Lipót császár a székhelyet Eperjesre tette át 1792. október 10-i 
rendelkezésével.  
   Bacsinszky András püspök halála után 1810-ben, mikor a püspöki 
szék üresen állt, a munkácsi szentszékben felmerült a hatalmas egyház-
megye felosztásának a gondolata. Az I. Ferenc király által Budára össze-
hívott egyházügyi értekezlet elfogadta ezt a gondolatot. A király a bizott-
ság álláspontjának megfelelően 1816. február 6-án felállította az eperjesi 
egyházmegyét, melyet VII. Pius pápa 1818. szeptember 22-én kiadott 
„Relata semper” kezdetű bullájával kanonizált. Határai a kassai külhely-
nökségét követték. 5 főesperesi és 17 esperesi kerületben 194 parókia: 
Abaúj, Borsod, Sáros és Szepes vármegye valamennyi parókiája, Zemp-
lén megyéből pedig a homonnai, a hosztavicai, laborci, sztropkói és 
varannói esperesi kerületek. Az eperjesi egyházmegye első püspöke 
Tarkovics Gergely (1821-1841) lett.  
   Miskolc átkerült az újonnan alapított egyházmegyébe. A Borsodi főes-
peresség Alsó-borsodi esperesi kerülete 7 parókiája – Görömböly, Hejő-
Keresztur, Mucsony, Sajó-Pálfalva, Sajó-Petri, Sajó-Szöged és Felső-
Zsolca – közül az első, Görömböly fiókegyháza. 
   Tarkovics Gergely püspök eleveníti fel a miskolci parókia létesítésének 
annak idején elakadt ügyét. 1837-ben levelet intéz az ország nádorához. 
 

   Fenséges császári-királyi örökös Herceg, magas magyar királyi hely-
tartótanács, Jóságos uram. Kegyelmes uraim. 
   Miskolcz királyi korona városban lakó egyházmegyémbeli híveim hoz-
zám beadott újbóli folyamodványuk kapcsán, melyben saját szertartású 
parochiájuk ügyét, mely már egykor  kegyesen tárgyaltatott, de ezideig 
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végre nem hajtatott – ismételten sürgetik, császári-királyi fenségedet és 
a magas magyar királyi helytartótanácsot az 1831. évi október 29-én kelt 
1266. számú viszonválasz alapján bátorkodom alázatosan kérni: hogy 
miután a miskolczi görög katholikus lelkektől eszközölt hiteles és a fent 
említett viszont válaszhoz csatolt összeírás alapján eléggé be van bi-
zonyítva, hogy az állandó lakóhellyel bíró görög katholikus hívek száma 
a kegyes királyi végzések értelmében egy itt létesítendő parochia részé-
re mindenesetre elégséges – nem számítva a Mindszent községben lakó 
19 lelket – és máskülönben is Miskolcz korona városban a görög katho-
likus hívek betelepülése többé-kevésbé észlelhető, hatalmas és pártfogó 
szavaikkal egy már valóban létesítendő és a magas királyi udvari kama-
ra paternatusa alá helyezendő görög katholikus parochia ügyében a leg-
magasabb Helyen kegyesen közbenjárni méltóztatnék.  
   Egyébként magamat császári-királyi Fönséged jóindulatába, a magas 
magyar királyi helytartótanács kegyeibe ajánlva maradtam Eperjesen 
1837. január 28-án, császári-királyi Fenséged, a magas magyar királyi 
helytartótanács alázatos engedelmes és lekötelezett szolgája. 
  Tarkovics Gergely eperjesi püspök (4) 

 

   A válasz – ha érkezett egyáltalán – nem ismert. 
   Az eperjesi egyházmegye második püspöke, Gaganecz József (1843-
1875) részletesen felsorolja 1844-ben beadott kérvényében a miskolci 
görög katolikus parókia halasztást nem tűrő létrehozásának indokait. Az 
engedély 1847-ben meg is születik, mégpedig olyan filiális felsorolással, 
mely csökkenti Felsőzsolca, Görömböly és Sajópálfala területeit. 
 

   Ő császári s. a. t., tudatandó királyi koronai Miskolcz városában terve-
zett egy görög egyesült lelkészet felállítása érdemében múlt év Szent 
András hó 17-én 42880. szám alatt kelt felterjesztésére a csatolmányok 
visszarekesztése mellett, e magyar királyi helytartótanácsnak válaszolta-
tik: hogy az említett lelkészetnek felállítása, a felsőzsolca anyalelkészet-
nek pedig eltörlése, és annak az ongai, simándi, szigetujfalusi, s puszta-
ujfalusi fiókegyházaival együtt, valamint, a görömbölyi és sajópálfalvi 
anyalelkészetekről elválasztandó diósgyőri, hámori, ó-, s ujhutai, mind-
szenti, kelecsényi, besenyői, sajókereszturi, ecsegi, bábonyi és kápolnai 
fiókegyházaknak az újonnan felállított lelkészethez kapcsoltatása kegye-
sen megengedtetik. 
   Minthogy pedig azon kérdés, vajon a királyi kamarai jószágokban levő 
lelkészetek illetékei a királyi kincstárból fizetendők-e, rendszeresen el-
döntve nincs, ennélfogva a városokban 450 pengőforintra határozott illet-
ménynek, ez újonnan felállított lelkészetben 287 pengőforintot, 7⅔ koro-
nát, pengőben lévő hiánya az 1845. évi Szent Jakab hó 24-én 11515. 
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szám alatti rendelvény kapcsolatában ideiglenesen az egyházi alapér-
tékből rendeltetik kipótoltatni, kiknek is foganatosítása, és a felsőzsolcai 
lelkész pengő pénzben 224 forintra 13 koronára menő illetményének 
megszüntetése magyar királyi helytartótanácsnak egyszersmind megha-
gyatik.  
   Kelt Bécsben, Böjtmáshó 11. napján, 1847. 
   Gróf Apponyi György 
   Beöthy Sándor 
   Névery Sándor (5) 

 

   Hetven évvel az első lépés, Bacsinszky 
felterjesztése után íme itt a kézzel fogható 
eredmény, az önálló miskolci görög katoli-
kus lelkészet – de csak papíron! A ’48-as 
szabadságharc eseményei lépnek a megva-
lósulás helyébe.  
   1854: még egy kísérlet Gaganecz püspök 
részéről. A budai helytartótanács válasza 
németül érkezik. 
 

   Főtisztelendő Gaganecz József görög katolikus püspök úrnak, Eperjes. 
   A budai helytartótanács foglalkozott a miskolczi parochia létesítésével 
1847-ben, a püspökséget megkereste a teendő megoldása tárgyában, 
viszont siker nem született. 
   1954. jan. 4. (6) 

 

   Az újabb felterjesztés megtehető. A reménysugár még csillog. A gö-

römbölyi parókus latin nyelvű iratot kap Eperjesről: 
 

   Főtisztelendő Parochus, szeretett Fiam! 
   Kérek kimerítő tájékoztatást: mennyien vannak és milyenek Miskolcz 
város belterületén a görög katolikus hívek, nyugodt vagyok a te tájéko-
zottságod felől; minderről kérek beszámolást, feltételezem, hogy minden 
ismeretnek birtokában vagy, hogy mennyire tehetős a nyájad. 
   Részletesen terjeszd föl: az egyes családoknál milyen a hajlandóság, 
a jóindulat, vajon állandó-e; van-e saját házuk, vagy csak szükség-lakás-
ban élnek; milyen az anyagi helyzetük – szükséges, hogy a beszámolá-
sod mindezeket tartalmazza. 
   Káptalan gyűlése, Eperjes, 1854. január 25. (7) 

 

                                                 
 Fordította id. Papp Szabolcs. 
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   A válasz a püspökségre bizonyára hamar beérkezett, s az újabb fel-
terjesztés is Budára. Eredmény nélkül. 
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KÍVÁNNAK-E HITKÖZSÉGGÉ ALAKULNI? – IGEN!  
 

 
   A magyar görög katolikusok helyzete 
 
   A görög katolikus magyarok a hajdúdorogi egyházmegye felállítása 
előtt szláv és román liturgikus nyelvű egyházmegyékben éltek. Kéziratos 
másolással terjedtek a magyar egyházközségekben működő lelkészek 
által fordított magyar liturgikus szövegek. 
   Az Apostoli Szentszék a munkácsi és az eperjesi egyházmegye fő-
pásztorát a rutének püspökének kezdte nevezni. Rómának nem volt tu-
domása arról, hogy az országban görög katolikus magyarok is élnek. Az 
ő sorsuk egyre nehezebbé vált. A közvélemény az idegen liturgikus 
nyelv miatt szembefordult a görög katolikus magyarokkal. A magyar vi-
dékeken működő görög katolikus papokat azzal vádolták, hogy fő fela-
datuknak nem népük szolgálatát, hanem az idegen szertartási nyelv 
fenntartását tekintik. A világi hívek állandó gúnyolódásnak, gyanúsítga-
tásnak és zaklatásnak voltak kitéve szertartásuk miatt. Az értelmiségiek 
körében megindult a szertartás- és vallásváltoztatás.  
   A közvélemény a magyar görög katolikusokat ki akarta zárni a magyar-
ság közösségéből templomi szertartásaik idegen nyelvűsége miatt. A 
magyar társadalom jelentős része a szertartás nyelvét azonosította a 
nemzetiséggel, s a magyar görög katolikusokat oroszoknak, vagy olá-
hoknak tekintette. A létében fenyegetett görög katolikus magyarság 
védekezésre kényszerült. Mindenekelőtt egyes görög katolikus lelkészek 
valamennyi nyilvánosan végzett szertartást magyarra fordítottak.  
   Hajdúdorog egyházi és világi vezetői arra a meggyőződésre jutottak, 
hogy a magyar liturgia csak magyar egyházmegyében valósulhat meg, 
ezért annak felállításáért indítottak mozgalmat. 1866. májusában köz-
gyűlést tartottak, melyről feliratot intéztek I. Ferenc József királyhoz, Si-
mor János hercegprímáshoz, a főkancelláriához és az országgyűléshez. 
Ezekben a kérvényekben előadják, hogy a görög katolikus magyarok az 
idegen nyelven végzett szertartások miatt a vallás vigasztalásában nem 
részesülnek, a közvélemény pedig ugyanezért nem tartja őket magya-
roknak. Nyomatékosan hangsúlyozzák, hogy megyéspüspökeiktől száz 
év óta hiába kérik a magyar liturgia bevezetését, és már nem is bíznak 
abban, hogy a jelenlegi egyházmegyei keretek között erre sor kerülhet-
ne, mert bár a munkácsi egyházmegyei hatóság a magyar hívek kérését 
mindig jogosnak ítélte, annak teljesítését azonban mégis megtagadta. 
Arra hivatkozott, hogy nincsenek megfelelő magyar szertartási könyvek, 
sőt azt is említette, hogy a teljes magyar liturgia bevezetésére a pápa 
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engedélye nélkül nem kerülhet sor. Ezért a hajdúdorogiak kérik: 1. Az 
összes magyarországi magyarajkú görög rítusú katolikusok részére egy 
külön, önálló magyar püspökség felállítását. 2. Ha azonban az ország je-
lenlegi gazdasági helyzete ezt nem tenné lehetővé, átmeneti megoldás-
ként Hajdúdorog székhellyel létesítsenek vikáriátust. 3. Engedélyt kérnek 
arra, hogy a görög katolikus magyarok belső ügyeinek rendezésére Haj-
dúdorogon értekezletet tarthassanak. Az országgyűléshez intézett felirat-
ban tiltakoznak az ellen, hogy őket bárki oroszoknak, vagy oláhoknak, az 
újabb elnevezés szerint románoknak, vagy ruténeknek nevezhesse. 
„Mert mi magyarok vagyunk s az örökké valóságig azok akarunk ma-
radni.” 
   A hajdúdorogiak a felterjesztésre sehonnan sem kaptak választ. Annyit 
azonban elértek, hogy a görög katolikus magyarok problémáira szinte az 
egész ország felfigyelt. Sőt, valamilyen eredmény is megszületett. A 
király 1873-ban felállította a hajdúdorogi külhelynökséget. Helynökké 
Danilovics János kanonokot nevezte ki, s gondjaira bízott 33 munkácsi 
egyházmegyéhez tartozó parókiát. A helynök kilenctagú fordító bizottsá-
got szervezett, mely az ő irányítása mellett tizenhárom éven át műkö-
dött, s fordításban megjelentek a liturgia- és más szertartások szövegei. 
   1896-ban, amikor a magyar nép az ország fennállásának ezredik év-
fordulóját ünnepelte, ismét kérelem született a magyar püspökség felállí-
tására. A hajdúdorogi bizottság által szervezett népes küldöttség a kér-
vényeken kívül a már megjelent liturgikus könyvek egy-egy példányát is 
átadta Bánffy Dezső miniszterelnöknek, Vaszary Kolos esztergomi ér-
seknek, Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszternek és Szilá-
gyi Dezső házelnöknek. A küldöttség tagjai mindenütt rendkívül meleg 
fogadtatásban részesültek, s bíztató ígéreteket kaptak. Így az volt a be-
nyomásuk, hogy ez a nevezetes esztendő a magyar görög katolikusok 
kívánságának teljesülését is meghozza. Ám mást hozott!  
   Újhelyi Andor hajdúdorogi lelkész 1896. június 27-én ünnepélyes ma-
gyar nyelvű liturgiát végzett a budapesti Egyetemi templomban. A fővá-
rosi lapok erről az eseményről az előző napon értesítették olvasóikat, 
majd részletes beszámolójuk híre külföldre is eljutott. Ebben sokan Ró-
ma-ellenes tüntetést láttak, mivel ezt a liturgiát a Szentszék által nem en-
gedélyezett nyelven végezték. Róma értesült az Egyetemi templomban 
végzett magyar miséről, sőt olyan információt is kapott, hogy magyar gö-
rög katolikusok nincsenek, a magyar liturgiát a kormány magyarosítási 
céljaira akarja felhasználni. Ennek nyomán a S. Congregatio Officii 1896. 
szeptember 2-án hozott döntésével a magyar nyelv liturgikus alkalmazá-
sát megtiltotta, s elrendelte a magyar szertartási könyvek megsemmisí-
tését. A Szentszék ezen intézkedését Vályi János eperjesi püspök közöl-
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te papjaival, Firczák Gyula munkácsi püspök viszont a tilalom enyhítésé-
ért folyamodott. A magyar liturgia betiltására vonatkozó határozatot nem 
hirdette ki, végrehajtását Vályi püspök sem szorgalmazta. 
   A magyar liturgia betiltása nemcsak megdöbbentette, hanem fel is ráz-
ta a magyar görög katolikusokat. A munkácsi és eperjesi egyházmegyé-
ből származó fővárosi értelmiségiek felvették egymással a kapcsolatot. 
Hosszas és alapos előkészítés után 1898. június 20-án Budapesten 
megalapították a Görög Szertartású Katolikus Magyarok Országos Bi-
zottságát, melynek elnöke Szabó Jenő ny. miniszteri tanácsos, főrendi-
házi tag lett. Az Országos Bizottság célkitűzései között található: „Kiesz-
közölni a magyar szertartás törvényes elismerését és szabályozását 
mindenütt, ahol azt a görög katolikus magyarok száma és vallási érdekei 
megkívánják, tekintet nélkül arra, mely egyházmegye területén laknak.” 
   1900-ban, a jubileumi szentév alkalmával az Országos Bizottság za-
rándoklatot szervezett Rómába, melyen Vályi János eperjesi püspök ve-
zetésével 461 zarándok, köztük 67 pap vett részt. Rómában csatlakozott 
hozzájuk Firczák Gyula munkácsi püspök. XIII. Leó pápa a magyar za-
rándokokat római tartózkodásuk utolsó napján, 1900. március 9-én fo-
gadta. A zarándokok megjelenésükkel a magyar görög katolikusság létét 
bizonyították be. A fogadáson Vályi püspök köszöntő beszédében a ma-
gyar liturgia szentesítését kérte a pápától. XIII. Leó válaszában a magyar 
liturgia kérdésére nem tért ki. Az Országos Bizottság a zarándoklatról 
Emlékkönyvet adott ki. A zarándoklat egyetlen, de igen fontos eredmé-
nye az lett, hogy a Szentszék meggyőződött arról, hogy csakugyan nagy 
számban vannak oly magyarajkú hívők, akik a görög katolikus egyház-
hoz tartoznak, s hitéletük feltétlenül rendezést követel. 
 
   Dr. Vályi János eperjesi püspök 
 
   Az eperjesi egyházmegye 
első (Tarkovics Gergely) és 
második püspökének (Ga-
ganecz József) erőfeszíté-
sei, hogy Miskolcon önálló 
görög katolikus parókia lé-
tesüljön, nem jártak sikerrel. 
A harmadik püspök, Tóth 
Miklós (1876-1882) utódjá-
nak ez már sikerült. 
 

Dr. Vályi János püspök 



 21 

   Vályi János a Szabolcs megyei Óvencsellőn született, teológiai tanul-
mányait mint a munkácsi egyházmegye növendéke, Ungváron végezte, 
majd felszentelése után Bécsben folytatta, s ott szerzett teológiai dokto-
rátust. Püspökké szentelése az ungvári székesegyházban volt 1883. má-
jus 20-án. Sok fontos fejlesztése és intézkedése mellett felismerte, hogy 
hívei igen nagy számban költöznek be a városokba, hogy ott biztosítsák 
megélhetésüket. Ezért az egyházmegye városaiban templomokat épített, 
s megkezdte a parókiák megszervezését Bártfán, Kis-Szebenben, So-
moson, Lőcsén – és Miskolcon is. 

  Ő volt az, aki a hajdúdorogiak 
zarándoklatának élén XIII. Leó 
pápától a magyar liturgia jóvá-
hagyását kérte. Elismert volt 
ezen munkálkodása. Püspökké 
szentelésének 20. évfordulóján 
Eperjesen  köszöntötte az egy-
házmegye papsága és hívőse-
rege. 1903. október 27-én az 
ünnepi Szent Liturgia után har-
mincnégy küldöttség köszöntöt-
te a főpásztort. Az eperjesme-
gyei papság után a Görög Szer-
tartású Kat. Magyarok O. B. kül-
döttségét Szabó Jenő elnök ve-
zette. Nagy ajándékot adott át, 
egy szép míves pásztorbotot – 
ma is ez az eperjesi püspök 
pásztorbotja. Üdvözlő beszédé-
ből idézek. 
 

   Ide siettünk mi is a Hajdú-
ságból, Szatmárból, Szabolcs-
ból, Zemplénből, Budapestről 
és más helyekről, mint a külön-
böző egyházmegyékben szét-
szórva élő görög katholikus ma-
gyarság képviselői, hogy ez 
ünnepélyes alkalommal a ma-
gunk részéről is lerójuk leg-
mélyebb tiszteletünk, hódola-
tunk, szeretetünk és hálánk 
adóját… Az ajándék pásztorbot 
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   Nagyméltóságod volt az első, aki az atyai önfeláldozó szeretetnek ezt 
az éltető melegét velünk éreztette. Éreztette akkor, mikor a rosszul infor-
mált római szentszéknek határozott tilalmával szemben is, tehát valóban 
nehéz körülmények között, megtalálta a módját annak, hogy élére álljon 
1900. évi római zarándoklatunknak. És éreztette akkor, amikor a görög 
katholikus magyarság ama nagy napján, 1900. évi március hó 9-én, 
hatalmas tényezőktől támasztott akadályok leküzdésével, a magyar oltári 
nyelv szentesítését kérelmező emlékiratunkat, mint 200.000-nél több gö-
rög katholikus magyar hívő igazságos ügyét tette le Szent Péter, az a-
postolok fejedelmének trónja elé… 
   Vannak, akik azt állítják, hogy mindezekért nincs mit hálálkodnunk, 
mert Excellentiád még eddig nem hozta meg nekünk Rómából a magyar 
liturgia szentesítését. De mi erre azt feleljük, hogy amint Nagyméltó-
ságod mi érettünk nem a biztos siker tudatában vette magára az apostoli 
önfeláldozás keresztjét, azonképpen mi sem tehetjük függővé hálánkat a 
sikertől… (8) 

 

   A köszöntést fogadó püspök válasza mindezt megerősíti. 
 

   …Én a görög katholikus magyarság liturgikus ügyét, a magyar liturgiát 
nemcsak méltányos, igazságos s jogosnak tekintem, de azt ezrek lelki 
szükségletének kielégítése, sőt lelki üdvének megóvása végett elodáz-
hatatlan kérdésnek tartom. 
   Ennélfogva biztosítom a mélyen tisztelt küldöttséget arról, hogy ez 
ügyben amint a múltban, úgy a jövőben is részemről nem fog hiányozni 
a főpapi kötelesség érzete, sem a határozott őszinte akarat és törekvés, 
hogy az a legfelsőbb helyen, az Apostoli Szentszéknél törvényes módon 
örvendetes sikerrel elintéztessék. (9) 

 
   A miskolci fejlemények 
 
   A görög katolikusság országos szintű eseményeivel, szervezkedései-
vel párhuzamosan indult, érlelődött Miskolcon is a változás. Az esemé-
nyek kulcsembere Szaffka Pál ügyvéd, Borsod megyei főügyész, majd 
királyi közjegyző (közjegyzői irodája a Városház téren volt). Ö is, jogot 
végzett testvére, Dénes, a későbbi budapesti királyi járásbíró is örökség-
ként és feladatként szívta magába a görög katolikusságot. A családban 
pap is volt, Szaffka János egykori felsőzsolcai lelkész építette 1849-ben 
a torony nélküli templomot. Ez később, 1883-ban leégett, az újjáépített 
már toronnyal készült. 
   Szaffka Pál egyházmegyeszerte is ismert volt, a Görög Szertartású 
Katolikus Magyarok Országos Bizottságának nemcsak tagja a megala-
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kulás óta, hanem a Borsod vármegyei helyi bizottságnak elnöke is Ho-
dobay Andor kanonokkal együtt. Vályi püspök személyesen jól ismerte, 
sőt tegező viszonyban voltak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Görög Szertartású Katolikus Magyarok Országos Bizottsága 

elnökségéből a helyi bizottságok elnökeinek a tablója. 
Kinagyítva: Szaffka Pál királyi közjegyző,  
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   Miskolc város lakosságának és a görög katolikusok számának növeke-
dése erősítette az önállóság igényét. A belvárosi részből nem mindenki 
vette azt a fáradságot, hogy az anyaegyház, Görömböly templomába jár-
jon, megelégedtek a közelebbi római katolikusokkal. 
   A lobbanni készülő láng kicsiny szikrája készülőben van. 1892-ben a 
főügyész megbeszélésre hívja azokat a miskolci görög katolikusokat, 
akikben látja a tettek vállalásának vágyát. S igaza is lett, hiszen később 
a megjelentek közül többen is vállalják a képviselőtestületi megbízatást, 
Takáts János pedig a római zarándoklat egyedüli miskolci résztvevője 
lesz. 
 

   Kérem, sziveskednék hitközségünk tervbe vett alakulása céljából folyó 
évi október 28-án de. 11 órakor lakásomon, Kossuth utcza 4. szám alatt 
tartandó bizalmas értekezletre megjelenni. 
   Miskolcz 1892 évi október 21-én 
   Szaffka Pál ügyvéd, Borsod megye főügyésze 
   (Láttam, aláírta Szaffkáné, Szabolcs György, Viszlay József, Regula 
Jakab, Viszlay Sámuel, Andor Tivadar, Takáts János.) (10) 

 

   A láng fellobbanása néhány év múlva megtörténik. Láttuk az 1900. 
márciusi római zarándoklat célját, mindenki tettre kész. A városi parókiák 
szervezésének sorában Bártfa, Lőcse és Kis-Szeben után Miskolc követ-
kezik. Az eperjesi püspök megbízását Mocsár Endre felsőzsolcai espe-
res kapja. 
 

   Eperjesi Püspöki Hivatal 1749/1900. szám 
   Főtisztelendő Mocsár Endre kiérd. esperes-lelkész úrnak, Felsőzsolca  
   Krisztusban kedves fiam, főtisztelendő esperes-lelkész Úr! 
   Főtisztelendőségedet ezennel megbízom, hogy a görömbölyi lelkész-
szel együtt Miskolcz városában a görög katholikus hívők közt rendes 
módon a hitközséget megalakítani, arról jegyzőkönyvet felvenni s azt 
további eljárás végett az egyházmegyei hatósághoz beterjeszteni igye-
kezzék. Egyúttal a jelzett czélból Főtisztelendőségednek kiadatnak: 1) a 
kisszebeni görög katholikus hitközség megalakulására vonatkozó jegy-
zőkönyv másolatban 2) Miskolcz városában az 1890. évi hivatalos ösz-
szeírás szerint lakó görög szertartású katholikus hívők névjegyzéke 
eredetiben. 
   Fogadja főpásztori áldásomat. 
   Eperjesen 1900. évi július hó 3-án 
   János püspök (11) 
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   A felsőzsolcai és görömbölyi parókus a püspöki leirat szerint megteszi 
a lépéseket. Ezek a lépések Szaffka Pálhoz vezetnek. 
 

   Jegyzőkönyv 
   Felvétetett Görömbölyön 1900. évi július hó 17-én a miskolczi görög 
katholikus hitközség megalakítása tárgyában, melyet Dr. Vályi János 
eperjesi püspök úr őméltósága 1900 évi július hó 3-án kelt 1749. sz. alatt 
rendelt el, s annak foganatosításával alólirottakat megbízta. 
   A mai nap tartott előértekezleten elhatároztatott, hogy az ügyet előbb 
elő kell készíteni akként, hogy a két püspöki megbízott Miskolczon a 
görög szertartású katholikusok számottevő egyéneinél látogatást tesz, 
mely alkalommal az ügy iránti érdeklődésre fogja őket serkenteni. A 
hitközség megalakítására hivatott nagygyűlést kell, hogy előbb egy 
bizalmas jellegű szűkebb körű gyűlés előzze meg, melyre meghívandók 
lesznek a miskolczi görög katholikus hívek értelmisége, melyen aztán a 
további teendők s annak módozatai fognak megállapíttatni. Ennek elő-
készítése céljából a két püspöki kiküldött Miskolczon Szaffka Pál királyi 
közjegyző úr lakásán f. év és hó 19-én előértekezletet tart. 
   Kelt mint fent 
   Mocsár Endre érd. esperes felsőzsolcai gk. pleb. püspöki megbízott 
   Hucskó Mihály görömbölyi lelkész (12) 

 

   Az egyeztetés sikerül, megvan az alakuló gyűlés időpontja: augusztus 
20., Szent István király ünnepe. Ami nehézséget okoz, az a görög katoli-
kusság legszélesebb körének az értesítése. Az 1890-es összeírás listája 
segít, de tíz év után már nem pontos. A megoldás tehát egyrészt a 
nyomtatott meghívók kézbesítése, másrészt felhívás, híradás a sajtóban. 
 

   Borsod-Miskolczi Közlöny (társadalmi és közgazdasági helyiérdekű 
lap) 1900. csütörtök, augusztus 16. 
   - Magyar istenitisztelet. A mindszenti r. k. templomban Szent-István 
napján nagy jelentőségü istenitisztelet lesz. A magyar gör. katholikusok 
tartanak ugyanis m a g y a r nyelvű istenitiszteletet, mely első leend e 
városban a hivek nagy örömére, kik hazafias érzületüknek az egyházi té-
ren is érvényt óhajtanak szerezni. A hazafias tett nem szorul dicséretre, 
valamint az sem, hogy B l a z s e j o v s z k y apát-plebános szivesen 
engedi át az istenitiszteletre a templomot. 
 

Borsodmegyei Lapok (politikai – társadalmi, közgazdasági és vegyestar-
talmú lap) 1900. péntek, augusztus 17. 
  - Alakuló közgyűlés. A miskolczi görög szertartásu katholikusok, hit-
községük megalakitása czéljából Szent István napján, f. évi aug. 20-án 
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d. e. 9 és fél órakor, az alsó-gordon utczai 8. sz. a. lévő róm. kath. iskola 
termében közgyűlést tartanak, mely közgyűlést a mindszenti róm. kath. 
templomban e napon d. e. 8¼ órakor magyar nyelven mondandó szent 
mise előzi meg. — A közgyűlésre szóló meghivókat Szaffka Pál kir. köz-
jegyző küldötte szét. Mivel azonban a hitsorsosok kezéhez adott névsor 
és lakhelyük megjelölése hézagos, ezen uton is kéri hittestvéreit, hogy 
az alakuló közgyűlésre – az egyénre szóló meghivó vétele nélkül is – 
megjelenni sziveskedjenek.  
 

   Figyeljük meg, mennyire hangsúlyozott a meghívóban, s az újsághir-
detésekben is a magyar nyelvű Szent Liturgia! 
   S akkor álljon itt az alakuló közgyűlés jegyzőkönyve szó szerint.  
 

   JEGYZŐKÖNYV, 
   felvétetett Miskolczon, 1900. évi augusztus hó 20-án, Dr. Vályi János 
eperjesi püspök úr ő méltóságának 1900. évi julius hó 3-án 1749. sz alatt 
kelt leirata folytán. 
   Tárgy: Miskolcz rendezett tanácsu városban élő görög szertartásu 
katholikus hívők hitközséggé alakulása. 
   Jelenlevők: Mocsár Endre érd. esperes, f.-zsolczai gk. lelkész, Hucsko 
Mihály görömbölyi gk. lelkész, Szaffka Pál kir. közjegyző, Takács János 
ház- és földbirtokos (A.-Gordon u. 11.) Viszlay József kéményseprő (F-
Papszer 7.) Demko Pál János vasuti pályafelügyelő (Kolonia), Gaganecz 
István málházó (Kolona 17.) Zajácz János asztalos (Tizenháromváros-u. 
30.) Kerekes Miklós kereskedő, Markus Mihály vasuti munkás (Bábonyi 
bércz.) Ondó András vasuti alkalmazott (Szeles u. 59.) Merzely István 
kőmives (Bagaméri-u. 39.) Dudinszky József vasuti alkalmazott (Urak-
utcza 59.) Dudinszky László lakatos (Meggyes-u. 55.) Viszlay Sámuel 
asztalos (Mindszent 17.) Viszlay György lakatos (Kis Hunyad 54.) Csen-
des Miklós bádogos (Erzsébettér 3.) Szendrei András ács (Vászonfehé-
ritő-u. 31.) Mocsár Andor joggyakornok (Kis Hunyad 31.) Szabó György 
málházó (Ujvilág-u. 1.) Doboczky Mihály vasuti alkalmazott (Belegrád u. 
22.) Hudi Mihály csizmadia (Mindszent 61.) Gavar György málházó 
(Gordon 88.) Kozma László kalapos (Bors-utcza 8.) Barna Antal megyei 
alszámvevő, Regula János kereskedő (Csabai kapu 35.) Simon András 
váltó őr (Ujvilág u. 10.) Regula Gyula kovács (Csabai kapu 33.) stb. stb. 
 

I. 
 
   A közgyűlés megnyitása előtt Szaffka Pál kir. közjegyző előterjeszti, 
hogy Dr. Vályi János eperjesi püspök úr ő méltósága, főpásztori áldás-
dús működése körében, Miskolcz r. t.  város területén lakó gör. szertartá-
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su katholikusok hitéletének fejlesztésére különös éber figyelmet fordit-
ván: megbizta főtisztelendő Mocsár Endre érd. esperes, felsőzsolczai 
lelkész, és főtiszt. Hucsko Mihály görömbölyi lelkész urakat arra, hogy a 
miskolczi gk. hivők hitközségének szervezését előkészitsék. A püspöki 
megbizottak fáradhatlan buzgalommal eljárván, felhivták nyilatkozót, 
hogy az itt Alsó Gordon 8. sz. alatt lévő r. kath. iskolatermében f. 1900. 
évi aug. 20-án, d. e. 9 ½ órakor tartandó közgyűlésre a Miskolczon lakó 
hittestvéreket hivja össze. E felhivásnak ő készséggel tett eleget; hit-
testvéreit, kiknek neve és lakhelye a kezéhez adott jegyzékben fel volt 
sorolva, egyénileg mindeniknek postán küldött e közgyűlésre meghivót, 
melyben egyuttal jelezte, hogy a közgyűlést a mindszenti r. kath. temp-
lomban d. e. 8 ¼ órakor magasztos ősi szertartásunk szerint, de magyar 
nyelven mondandó ünnepélyes sz. mise előzi meg. 
   A névsor ugy lehet hiányos volt, nem is mindenik hittestvérnek volt itte-
ni lakhelye pontosan megjelölve, az egyéni meghivót tehát talán nem 
mindenik hittestvér vehette kézhez, de a helyi sajtó tudomást szerzett a 
nemes törekvésről, s elismerésre méltóan segélyére jött, és nem csak 
hirdette a mai alakuló közgyűlés napját és helyét, hanem közzé tette nyi-
latkozó azon kérelmét is, hogy mindazon hittestvérek, kik a névjegyzék 
hézagos volta, lakhelyök nem pontos megjelölése, vagy bármi okból e-
zen alakuló közgyűlésre a meghivót kézhez nem vették, e közgyűlésre a 
meghivó vétele nélkül is megjelenni sziveskedjenek. Konstatálja tehát, 
hogy a Miskolczon lakó gör. szert. hatholikusok mindegyike, vagy az e-
gyéni meghivó vétele, vagy hirlapi közlés által a mai közgyűlésre meghi-
vatott, s igy habár a hittestvérek nem mindenike van is jelen, a közgyűlés 
megtartható. 
   Köszönetet mond ezután a megjelenteknek, hogy meghivására össze-
sereglettek; de köszönetet mond a jelen volt hittestvérek egybehangzó 
felkérésére és Miskolcz város területén lakó gör. szert. katholikusok 
összessége nevében is főtiszt. Mocsár Endre érd. esperes f.-zsolczai és 
főtiszt. Hucsko Mihály görömbölyi lelkész uraknak nem csak azért, hogy 
a püspök úr ő méltóságának megbizását fáradhatlan odaadással teljesi-
tették, a hitközség alakulását előkészitették de különösen és főleg azért, 
hogy édes hazánk önállóságának, és a keresztény nemzetek közé való 
belépésének 900 éves jubileumát a Miskolczon lakó gör. szert. katholi-
kus magyarokra örök emlékezetes ünneppé is avatták fel. Édes hazánk 
állami önállóságának 900 éves évfordulóját a Miskolczon lakó gör. szert. 
katholikusoknál méltóbban, nagyobb áhitattal és ihlettséggel széles e ha-
zában sehol és senki sem ünnepelhette meg, mert a f.zsolczai és gö-
römbölyi gör. szert. katholikus plébániához tartozó majdnem összes hi-
vők áhitatos imája, szivet, lelket meginditó magasztos éneke mellett, el-
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ső sz. királyunk névünnepén, a Miskolczon lakó g. szert. katholikusok Is-
tenöket sz. oltáránál először imádták édes hazai nyelvükön. Lelkes éljen-
zés mellett kér ezen egyházi ünnepély rendezéséért a püspöki megbizot-
takra Istentől áldást.  
   Végezetűl pedig a jelenvoltak egybehangzó belenyugvásával felkéri a 
püspöki megbizottakat, hogy Miskolcz város területén lakó gör. szert. 
katholikusok hitközségének megalakitása czéljából összehivott e köz-
gyűlést megnyitni, egész lefolyásig vezetni méltóztassanak.  
 

II. 
 
   Ftdő Mocsár Endre érd. esperes, f-zsolczai lelkész, megbizott lelkész-
társának, Hucsko Mihály lelkész úrnak nevében is, a Miskolcz város te-
rületén lakó gör. szertart. katholikusok hitközséggé alakuló közgyűlését a 
jelenvoltak éljenzése mellett megnyitja, Hucsko Mihály püspöki megbi-
zott pedig jelen gyűlés jegyzőkönyvének vezetésére Mocsár Andort, a 
jegyzőkönyv hitelesitésére pedig Takáts János és Viszlai György hit-
testvéreket felkéri. Ezután ftdő Mocsár Endre érd. esperes előadja, hogy 
a miskolczi g. k. hivők közül számosan fejezték ki előtte azon óhajukat, 
vajha nekik is volna papjuk s templomuk, mert jóllehet a görömbölyi lel-
kész úr elvégzi is a teendőket, de sz. misét ősi szertartásuk szerint nem 
hallgathatnak, a mennyiben hivataluk, állásuk, elfoglaltatásuk és körül-
ményeik nem engedik, hogy Görömbölyre járhassanak. Személyesen is 
meggyőződött szóló arról, hogy a Miskolczon lakó gör. szert. katholikus 
hivők hitélete a jelen viszonyok között sem ébren nem tartható, sem nem 
fejleszthető, hogy a hittestvérek itt az ádáz közönynek kitéve, hithüségük 
daczára, a helyzet kényszer hatása alatt más vallásfelekezetekhez téve-
lyegnek, s lelki igényeiket kielégiteni oly vallásfelekezetnél kisérlik meg, 
melyet alapjában nem is ismernek. Ezen állapot ismerete inditotta szólót 
arra, hogy illetékes helyen feltárta a helyzetet s kérte a főpásztort e visz-
szás helyzet megszüntetésére. Az eperjesi püspök úr ő méltóságának, ki 
teljes atyai szeretettel viseltetik a miskolczi gk. hivek iránt, régen táplált 
óhaja, hogy a miskolczi gk. hivők lelki szükségletei ellátása czéljából 
templom, parochia és iskola felállitása által segitsen tarthatatlan állapo-
tukon, és eddig is csak az alkalmas idő elérkezésére várt. Szóló előter-
jesztéseit kegyességével elfogadta s azonnal intézkedett, hogy nagy 
horderejü elhatározásához megtétessék az első mulhatlanul szükséges 
lépés, s ez nem más, mint a hitközség megalakitása, szervezése, hogy 
ezen, mint alapon épüljön fel az anyaegyház felállitása. Ennek keresztül-
vitelével f. évi julius 3-án 1749. számu leiratával a f.-zsolczai és göröm-
bölyi lelkészeket bizta meg. A szükséges előkészületek megtételére nyi-
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latkozó püspöki megbizott szerencsés volt megnyerni a miskolczi gör. 
szert. katholikusok egyik leglelkesültebb tagját, Szaffka Pál kir. közjegy-
ző urat, a ki készséggel ajánlta fel közreműködését, és sem fáradságot, 
sem költséget nem kimélve, az első pillanattól fogva megtett mindent, 
hogy e közgyűlés összejöjjön, s kinek igéretét birja arra is, hogy a mis-
kolczi g. sz. katholikusok lelki igényei kielégitését czélzó nemes munká-
jában a megyés püspök úr ő méltóságának mindenkor segélyére lesz. E 
szives és készséges közreműködésére lelkesült éljenzés között köszö-
netet mond Szaffka Pál kir. közjegyzőnek. Ezek elmondása után pedig 
feltárja a hitközségi alakulásnak a hitéletet fejlesztő előnyeit, szembe ál-
litja a jelenlegi sivár helyzetet az alakulástól remélt jobb jövővel, és mert 
tudja, hogy a Miskolczon lakó gör. szert. katholikusok között egy sincs, ki 
a jelenlegi tarthatatlan állapotot megszüntetni nem óhajtaná; felteszi a 
kérdést:  
   1. A Miskolcz város területén lakó gör. szert. katholikusok kivánnak e 
hitközséggé alakulni? 
   Az egyhangu „igen‖-nel adott válasz folytán a püspöki megbizott a mis-
kolczi g. k. hitközséget megalakultnak jelenti ki. 
   2. A megalakulás után Szaffka Pál hitközségi alapszabálytervezetet 
mutat be s annak tárgyalását kéri. 
   A közgyűlés egyhangulag elhatározza, hogy az alapszabálytervezetet 
azonnal tárgyalás alá veszi. 
   3. Tárgyaltatván az alapszbálytervezet: 
   Kerekes Miklós, a püspöki megbizott, Demko Pál János, Barna Antal 
és Szaffka Pál felszólalásai és beható tanácskozás után az alapszabá-
lyok megállapittattak. 
   4. Elnöklő püspöki megbizott felhivja a közgyűlést, hogy az elfogadott 
alapszabályok értelmében a hitközség világi előljáróit válassza meg. 
   Világi elnökül: Szaffka Pál, egyházgondnok és pénztárosul: Takács Já-
nos, jegyzőül pedig Mocsár Endre egyhangulag megválasztattak. Egy-
háztanácsosokul szintén egyhangulag választattak meg: Pallaghy Béla, 
Kerekes Miklós, Balogh Bertalan, Barna Antal, Viszlay József, Viszlai 
György, Viszlay Sámuel, Regula Jakab id., Demko Pál János, Zajácz 
János, Gagenecz István, Dudinszky László, Csendes Miklós, Szabados 
György, Hudi Mihály, Regula János, Regula Gyula, Kozma László, 
Szendrei András, Guthy György. 
   5. A választás megtörténte után Szaffka Pál világi elnök úgy a maga, 
mint tiszttársai nevében köszönetet mond a közgyűlésnek a megtisztelő 
bizalomért, és igéretet tesz, hogy a hitközség előhaladását, felvirágzását 
minden erejéből elősegéli, „Isten őtet úgy segélje.‖ 
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   A közgyűlés lelkes éljenzéssel veszi jegyzőkönyvi rnegörökitéssel tu-
domásul. 
   6. Demko Pál János inditványára a közgyűlés lelkesedéssel elhatároz-
ta, hogy dr. Vályi János püspök úr ő méltóságát a hitközség megalaku-
lása alkalmából fiúi hódolattal üdvözli, hálás köszönetet mond atyai gon-
doskodásáért, s jövőre is kéri főpásztori áldásos támogatását. 
   E határozat folytán a közgyűlés azonnal elküldött távirati üdvözlése 
szószerint ez: 
   „Méltóságos Dr. Vályi János püspök úrnak Eperjes. 
   A miskolczi gör. szertartásu katholikusok hazánk állami önállóságának 
kilenczszázados évfordulóján, első szent királyunk névünnepén megala-
kult hitközségének közgyűlése, fiúi hódolattal üdvözli főpásztorát, s mi-
dőn hálás szivvel köszönetet mond a hitközség iránt tanusitott atyai gon-
doskodásáért, a jövőre is kéri főpásztori áldásos támogatását.‖ 
   7. Szaffka Pál inditványára a közgyűlés hálás köszönetet mond Nagy-
ságos és főtiszt. Blazsejovszky Ferencz apát-plébános úrnak azon jósá-
gáért, hogy a miskolczi gör. szert. katholikusok hitélete első megnyilatko-
zásánál támogatásukra volt, s hogy az iskolai helyiséget a közgyűlés 
megtartására átengedte. Felkéri egyuttal a püspöki megbizottakat, hogy 
a közgyűlés hálás köszönetét az apát-plébános úrnak alkalmas módon 
tolmácsolják. 
   8. Ftdő Mocsár Endre püspöki megbizott felhivja a megválasztott egy-
háztanácsot, törekedjenek oda hatni, hogy itt Miskolczon minden vasár-
nap és ünnepnap sz. misét hallgatni alkalmuk legyen. E czélból ajánlja, 
hogy a tanács határozatából kifolyólag kérjék fel a püspök úr ő Méltósá-
gát az ez iránti intézkedésre. 
   A közgyűlés köszönetet mond a püspök megbizottnak körültekintő fel-
hivásáért, s utasitja az egyháztanácsot, hogy az alapszabályok jóváha-
gyása után az ez iránti kérelmet terjeszsze elő. 
   9. Szaffka Pál inditványára a közgyűlés elrendeli, hogy a közgyűlés 
minden mozzanatát részletesen feltüntető jegyzőkönyv egy példánya fő-
tisztelendő Mocsár Endre püspöki megbizott úrnak kiadassék az elfoga-
dott alapszabályok pedig jóváhagyás végett Szaffka Pál világi elnök által 
felterjesztessenek. 
   Több előterjesztés s inditvány nem tétetvén, ftdő Mocsár Endre érd. 
esperes lelkész magas szellemű beszéd kiséretében okát adja annak, 
hogy az alakuló közgyűlésre miért választotta a mai történelmi neveze-
tességű nagy napot, Szt.István első apostoli magyar király névünnepét, s 
azon imaszerű óhaját fejezi ki, hogy a milyen forduló pontot képezett 
nemzetünk történelmében Szt. István királyunk megkoronázása, mert 
ezen épült fel nemzetünk 900 éves alkotmánya, ezen izmosodott s nőtt 
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nagygyá nemzetünk, úgy legyen forduló pont a mai nap a miskolczi gör. 
szert. katholikusok hitéletben is, s az a hitközség, mely a mai napon itt 
megalakult: gyarapodjék szilárduljon és virágozzék Szt. István áldást 
osztó jobb kezének pártfogása mellett. — A gyűlést lelkes éljenzések 
mellett berekeszti. (13) 

 

   A 6. pont szerinti táviratra azonnal választávirat érkezik Eperjesről. 
 

   Megalakult gk. hitközség lelkes működésére az Isten áldásos kegyel-
mét kérem, annak őszinte támogatásában mindenkor készséges lesz fő-
pásztori gondoskodásom.  
   Vályi püspök (14) 

 

   Lapozzunk bele a helyi lapok következő napi számaiba. Terjedelmes 
cikkek, a megalakulás köszöntése, s ismét a magyarság kiemelése. 
 

   Borsodmegyei Lapok – Miskolcz, 1900. péntek, augusztus 24.  
   A görög katholikus egyházközség alakulása. 
   Miskolcz, aug. 20. 
   A hitélet mai laza világában, midőn a felekezetnélküliség hódit – s az 
erkölcsi világrenddel szemben az anarchizmus áll hadi lábon – örvende-
tes esemény számba megy, ha a felekezetek tömörülnek, s egy szerves 
egészet képezve, nemes és buzgó törekvést fejtenek ki a haladás és fej-
lődés magasztos munkájában.  
   A hitvilág fejlesztésének e kiválóan becses példáját látjuk a miskolczi 
görög katholikus egyház község megalakulásában.  
   Egy maroknyi, alig ezer hivőt számláló – s nagyobbára a szórványok-
ban elfelejtett felekezet megszólal zengzetes magyar nyelven – s helyet 
kér magának a miskolczi testvéregyházak között.  
   Kiválóan fontosnak és értékesnek tekintjük a mozgalmat kettős szem-
pontból, és pedig nemzeti és egyházi érdekekből.  
   Nemzeti szellem hatja át a megalakult egyházközséget, s ennek méltó 
módon kifejezést is adott. Szent István napját szebben, méltóbban nem 
ünnepelhette, mint azzal, hogy első miséjét, mely bevezetése lesz egy 
derék egyházközség szellemi és erkölcsi világának, magyar nyelven tar-
totta. Fényesen dokumentálta azzal az ujonnan megalakult egyházköz-
ség azt, hogy édes gyermeke a hazának – s nem csak a külvilág szöve-
vényes utain gondolkozik és érez magyarul, de beviszi a nemzeti nyelvet 
abba a szentélybe is, mely Istennek, az örök imádás tanának van szen-
telve.  
   Az első vagyis a magyar érzelem és gondolkozás nem érdeme, de kö-
telessége a görög katholikus  hivőknek, mert hiszen egy törzsből, bár kü-
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lönböző ágon fejlődtünk, s egy nemzeti érzésnek kell áthatni és vezetni a 
haza minden polgárát. Ámde a második, vagyis a nemzeti nyelv behoza-
tala az egyházba, nagyon fontos, s hatványozott értékkel bir. Mert egy 
buzgó és eléggé nem méltatható hazafias törekvést látunk mi ebben a 
magyar irányzat, s a nemzeti egyház megalapitása felé.  
   Ezért hajtjuk meg az elismerés zászlaját az ujonnan alakult egyház 
község előtt – s adózunk a méltató elismerés meleg szavával Szaffka 
Pál kir. közjegyzőnek, az egyház község első világi elnökének. Az ő buz-
galma, akadályt nem ismerő tevékenysége eredményezte, hogy ez a 
tényleg nemzeti alapokra fektetett egyházközség, hívei áldozatkészsé-
gére apellálva, egy jobb jövő reményében megalakult.  
   A világi elnök s Mocsár Endre s Hucskó Mihály plébánosok hazafias 
intentiója teremtette meg az első magyar misét, melynek folytatása lesz 
majd a derék egyházközség felépítendő templomában. 
   És ez az, a mire mutatni kivánunk. Mert mint fentebb is jeleztük, nem-
csak nemzeti szempontból, de az egyházi élet és cultura fejlesztése in-
dokából is jelentősnek tartjuk a végbe ment egyházi aktust, az egyház-
község megalakulását.  
   Az egyházközség alapszabályai felölelik majd a tagok jogait és köte-
lességeit, de mielőtt a miskolczi görög katholikus egyház tényleg a tettek 
mezejére léphetne, templomra, iskolára, és lelkész lakra van szüksége. 
A hivek áldozatkészségén kivül bizonyára az állam is megfelelő segély-
ben fogja részesiteni az ifju, de életerős egyházat. Nem maradhat azon-
ban érzéketlen az egyházzal szemben, mely a város falain belől alapit 
otthont, Miskolcz város mint erkölcsi testület. A városra vár az a nemes 
feladat, hogy az egyházi kultura zászlóvivőjét, az uj egyházközséget le-
hetőleg támogassa s a templom czéljaira mint más városokban az szo-
kásos is, megfelelő telket adományozzon. Hisszük, hogy Miskolcz város 
polgármestere, módját is fogja annak ejteni, hogy a templomkérdés ily 
módon a város hozzájárulásával mielőbb érvényesüljön. A tovább épités 
és fejlesztés nehéz munkája az egyház vezérférfiaira: Szaffka Pál és 
társaira vár. De akik ily példás buzgalommal tudták tömöriteni több mint 
1000 hivét az egyháznak – azok bizonyára meg fogják találni az utat az 
emberi szivekhez az áldozatkészség érvényesitésénél is.  
   Teljes bizalommal és szeretettel nézünk azért a megalakult egyház-
község elé – s a virágzás és izmosodás gyökér szálait kivánjuk azon ne-
mes alapokhoz, melyet az alapvetők annyi lelkesedéssel, s a jobb jöven-
dő egész reményével téteményeztek le. 
 

   Szabadság, 1900. augusztus 25. 
   — Uj egyház-község. Városunk kulturtörténetében nevezetes mozza-
natot képez az a fontos és nagy horderejű esemény, mely e hó 20-án 
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ment végbe. Miskolcz városában ugyanis ezernél több azoknak a lako-
soknak a száma, a kik a görög egyesült egyházhoz tartoznak. Ezeket a 
hiveket azonban semmiféle egyházi lánczszem nem kötötte eddig egy-
máshoz. Az együvétartozás érzése azonban már évek óta élt a hivek lel-
kében s nagy szükségét érezték annak, hogy ők egy szervezett egyház 
kebelében egyesüljenek. Ez a fontos, nagy lépés e hó 20-án végbe 
ment. A szervezkedő gyűlés megtartása előtt reggel 8 óra után Mocsár 
Imre és Hucskó Mihály plébánosok a mindszenti róm. kath. templomban 
ünnepélyes misét tartottak magyar nyelven. Nemcsak a Miskolczon lakó 
görög katholikusok, hanem a közel vidékről is nagy számmal vettek részt 
azok a hivek, a kik hazánk zengzetes nyelvén elmondott mise után any-
nyira vágyakoztak. A hivek lelkét a mise alatt valóságos mennyei érzés 
szállta meg s a lelkesedés szent tüzével hagyták ott az urnak házát. 
Mise után a gordon-utczai róm. kath. iskolában szervezkedő gyűlésre 
sereglettek össze az egyház hívei, melyen mindenekelőtt az egyház-
községi világi elnököt választották meg. Erre a szép tisztségre egyhan-
gulag és nagy lelkesedés között Szaffka Pál kir. közjegyzöt emelte a 
közbizalom, a ki ennek a mozgalomnak vezetője, valóságos lelke volt. 
Az egyházi elnök kinevezése a püspök hatásköréhez tartozik. Megvá-
lasztották ezután a pénztárnokot és a egyházi előljáróságot, mely legel-
ső feladatának tekinti azt, hogy a hivek számára mielőbb templom épit-
tessék, melyben magyar nyelven fogják hirdetni az igét, magyar nyelven 
imádják a magyarok Istenét. Az ekként megalakult egyház-község elnö-
kéhez Vályi János eperjesi gör. kath. püspök üdvözlő táviratot küldött.  
 

   Borsod-Miskolczi Közlöny, 1900. augusztus 26. 
   - Uj egyházközség. Szent István napján nagyjelentőségü aktus ment 
végbe a mindszenti róm. kath. plébániai templomban. Ott tartotta ugyan-
is M o c s á r Endre plebános H u c s k o Mihály görömbölyi plebános se-
gédletével az első misét magyar nyelven, melyen nemcsak a helybenla-
kó görög katholikusok vettek részt, hanem a közel vidékről is ide sereg-
lettek azon hivek, kiknek reménységük, óhajtásuk, hogy a misét magyar 
nyelven hallgathassák, immár teljesült. A szentmise után a gordoni r. 
kath. iskolában megtartatott az uj magyar gör. kath. egyház alakuló köz-
gyülése, melynek egyházi elnökét a püspök nevezi ki. Világi elnöke lett 
az ügy buzgó előharczosa és fáradhatlan, áldozatkész tagja Szaffka Pál, 
kir. közjegyző. — Megválasztattak még a pénztáros, a presbyterium tag-
jai, szóval az egész egyház előljárósága, mely mihamar megszerkeszti 
az alapszabályokat és lépéseket tesz az iránt, hogy városunkban a már 
1000-nél nagyobb számra szaporodott gör. kath. hiveknek tulajdon 
szentegyházuk épittessék, melyben az egész szertartás magyar nyelven 
végeztessék. 
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LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE 
 
 
   Szaffka Pál jóváhagyásra felterjeszti Vályi püspökhöz az alakuló köz-
gyűlés jegyzőkönyvét. Kísérő levelében kéri az egyházi elnök, vagyis az 
egyházközség lelkészének a kijelölését. Érdekes, hogy néhány hónap 
múlva a miskolciak erről másképp vélekednek. 
 

   …Ezen alapszabályok majdan a hitközség fejlődésében kiegészítést 
fognak igényelni, de a bevezetésre, a nemes cél elérése iránt törekvésre 
már most is elégségesek... 
   A hitközség egyházi elnökének kinevezési jogát főpásztorának tartotta 
fenn. Méltóságod bölcsességénél fogva a hitközség egyházi elnöki tisz-
tével bizonyára azt fogja felruházni, ki lelkének teljes erejével a hitközsé-
get életre hozni, felfejleszteni és az ennek körébe eső feladatokat ön-
feláldozóan teljesíteni képes és kész is. (15) 

 

   Az első a liturgikus hely biztosítása 
 

   Mocsár Endre püspöki megbízottként folytatja az ügyek intézését. 
Valószínűleg még nem tudja, hogy nemsokára költöznie kell, mégpedig 
Homrogdra, s a Csereháti kerület esperese lesz. A jegyzőkönyv jóváha-
gyása és az egyházi elnök kijelölése késik. – Talán nem volt a legsze-
rencsésebb fogalmazás a kísérő levélben, hogy az egyházi elnök kine-
vezési jogát az egyházközség fenntartja a püspöknek? – A lángot vi-
szont tűzzé kell táplálni. Mocsár esperes a minorita rendhez fordul, he-
lyet adnának-e a görög katolikus szertartásoknak. Mégpedig a magyar 
nyelven végzendő görög katolikus szertartásoknak. 
 

   Szíves készséggel egyezem bele, hogy a gör. szert. katholikus hívek a 
minoritarend miskolczi templomában tarthassák isteni tiszteleteiket, ad-
dig is, míg templomuk felépül. Azt azonban mégis óhajtanám tudni, hogy 
körülbelül mily idő lefolyása alatt lesz felépítve templomuk? Erről még 
szíves értesítését kérem. 
   Mindig a legnagyobb készséggel nyujtom jobbomat minden olyan tö-
rekvéshez s annak támogatására, ahol az örök Isten dicsőségének eme-
léséről, az emberek vallásos érzelmeinek ápolásáról, neveléséről, foko-
zásáról van szó, főleg napjainkban kétszeresen nagy örömmel teszem 
azt, amidőn a vallásos buzgóságot az anyagias szellem kezdi leszorítani 
arról az útról, amelyen csakis egyedül juthat el az emberiség földi és 
örök boldogságához. 
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   De legnagyobb készségemet ajánlom fel úgy is mint hazafi; mert jól ér-
zem és látom, hogy a mai kosmopolitikus világban a becsületes igaz 
honfiaknak tömörülniök kell, s a Miskolczon és vidékén élő görög katholi-
kusok nemes példaadása a haza szeretetben csak áldásos, üdvös lehet 
s a legnagyobb mértékben tiszteletre és becsületre méltó. 
   Mindezeknél fogva szeretettel adom beleegyezésemet, hogy gör. kath. 
testvéreink vasár és ünnepnapokon isteni tiszteleteket tarthassanak a 
miskolczi rendház templomában. 
   Ami a kérdés anyagi oldalát illeti, arra nézve szíveskedjenek fr. Szőke 
Dániel házfőnök és rendi tanácsos urral tárgyalni, aki az orgona hasz-
nálatáért s oltár felszerelésekért stb. méltányos, mérsékelt összeget fog 
megállapítani. 
   Fogadja főtisztelendőséged őszinte tiszteletem nyilvánítását, melylyel 
egyházi és hazafias irányú működésükre, buzgólkodásukra Isten szent 
áldását esdve, vagyok 
   Aradon 1900 okt. 2-án 
   Dr. Csák Czirjék római főbiztos, magyar rendtart. főnök (16) 

 

   A minorita atyák tehát befogadták az új közösséget, van hol szentmisét 
tartani. Az anyagiak rendezése egyelőre azért nem alapvető szempont, 
mert az egyházközségnek semmije nincs. A liturgikus eszközöket Mo-
csár Endre biztosítja. Egy év múlva (1901. nov. 25.) már írásba foglalják 
a templomhasználat beosztását és díját Bajay Armand házfőnökkel: a 
templom, harangok – a nagy harang kivételével –, gyertyák, egyházi 
szerek, esetleg orgona használatáért 140 korona lesz fizetendő, mégpe-
dig fél évenként előleges részletekben; az istentisztelet vasár- és ünnep-
napokon délelőtt 11 órakor tartandó csak, éspedig úgy, hogy ½ 11 óra-
kor első, háromnegyed 11 órakor második harangozás, 11 órakor beha-
rangozás. 
 
   A második az egyházi elnök 
 
   December 16-án (1900.) ül össze ismét az egyháztanács a püspöki 
megbízott és a világi elnök vezetésével. Két fontos feladat fogalmazódik 
meg: a fellelt 1797-es irat felhasználása, valamint a népszámlálás. 
 

   Elnöklő Szaffka Pál bejelenti, hogy az alakulásról felvett jegyzőkönyvet 
tudomásulvétel végett és az alapszabályokat jóváhagyás végett és kor-
mányszéki megerősítés végett az eperjesi püspök úr ő Méltóságához fel-
terjesztette, azonban ezek iránt még határozat le nem érkezett… 
   Elnök bejelenti, hogy felkérése folytán ftdő Mocsár Endre érd. esperes-
lelkész az alsó-borsodi esperességi ügykönyveket átvizsgálván, azokban 
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a „Protokollum‖ 180. sz. alatt I. Ferenc ausztriai császár és magyar 
apostoli király uralkodása alatt a magyar helytartótanács által 14734. sz. 
1797 évi július hó 27-ik napján kibocsátott intézvényt találta fel... Az egy-
háztanács megbízza világi elnökét azzal, hogy a megyés püspök úr ő 
Méltóságától a további kutatásokra vonatkozó iratok másolatait kikérje… 
   Elnök előterjeszti, hogy a bekövetkezendő népszámlálásnál leendő 
kedvező eredmény elérése tekintetében a legcélravezetőbbnek azt az 
eljárást tartaná, ha ő a népszámlálási biztosokhoz felhívást intézne, s 
erre vonatkozóan Miskolcz város polgármesteri hivatalához kérvényt 
adna… (17) 

 

   A népszámlálás 1901. január 1-10. között zajlott. A Magyar Királyi Köz-
ponti Statisztikai Hivatal a felterjesztett kérésre megküldi a pontos a-
datokat: Miskolc rendezett tanácsú város területén, melynek népessége 
43.096, 1.143 görög katolikus férfi és 524 görög katolikus nő találtatott; 
Diósgyőr területén pedig, melynek népessége a vasgyárral együtt 
11.526 lélek, 80 görög katolikus férfi és 71 görög katolikus nő. 
   Dr. Vályi János püspök előtt még ott fekszik az aláírandó jegyzőkönyv. 
A jóváhagyáson túl az önálló, saját lábon álló parókia létrehozása a cél. 
Mocsár Endre kezdte el a szervezést, hozzá fordul a püspök. Igaz, Hom-
rogd messzebb van, mint Felsőzsolca. 
 

   3064. sz. 
   Krban Kedvelt Fiam Ftdő ker. esperes-lelkész Úr! 
   Miután Kged, mint püspöki megbízott a miskolczi gör. szert. kath. hit-
községet mult évben elismerésre méltó buzgalommal és ügyességgel 
szervezte s ennek alapján hatóságomnak most arról kellene gondos-
kodnia, hogy ott mielőbb önálló parochia létesíttessék; ez okból felhívom 
Kgedet, hogy nagyságos Szaffka Pál világi helynökkel a helyszinén sür-
gősen közgyűlést tartani, ebben a közgyűlésben a hívek számát a legu-
jabb országos összeírás alapján megállapítani, a csatolandó filialisokat 
megnevezni s azoknak Miskolczhoz való távolságát az államépítészeti 
hivataltól megtudni, - nem különben az összes u. m. anya és fiók-
egyházbeli hívek összessége, avagy azoknak képviseletében a többiek 
által egy jogérvényes szerződésszerű nyilatkozattal a lelkész járan-
dóságát legalább 300 koronáig biztosítani, s jelentését kimerítő javaslata 
kíséretében további eljárás czéljából hatóságomhoz beterjeszteni szí-
veskedjék. 
   Fogadja főpásztori áldásomat. 
   Eperjes 1901. évi október hó 18-án 
   János püspök (18) 
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   Két héttel később pedig az egyházi elnöki kinevezés érkezik Homrogd-
ra, mégpedig a jóváhagyási késedelem magyarázatával együtt. A mis-
kolciak úgy érzik, az indoklás nem kimerítő. 
 

   3292. sz. 
   Ftdő Mocsár Endre ker. esperes-lelkész úrnak Homrogd 
   Főtisztelendőségedet a miskolczi gör. szert. hitközség megalakításánál 
kifejtett buzgó fáradozásai elismeréséül ugyanezen hitközség egyházi 
elnökévé ezennel kinevezem, s mint ilyet egyuttal felhívom, hogy az egy-
házhatóságilag jóváhagyott jegyzőkönyv alapján nagyságos Szaffka Pál 
világi elnökkel egyetértve előzetesen meghatározandó időben a helyszí-
nén Miskolczon hitközségi gyűlést mielőbb tartani, abban a lelkész jöve-
delmét legalább 300 koronáig biztosítani s lehetőleg a kántor díjazásáról 
is gondoskodni; a párbérre s esetleg készpénzbeli adózásokra vonat-
kozólag pedig – a cselédség kihagyásával egy igazságos és a helyi vi-
szonyoknak megfelelő kivetési kulcsot megállapítani és kimerítő jelentést 
tenni szíveskedjék. 
   Ami pedig az alapszabályokat illeti, azok hatóságom által visszatar-
tattak, és pedig azon oknál fogva, mert a lat. és gör. szert. kath. egyház 
magyarországi önkormányzatának szervezete a 27-es bizottság által 
már teljesen kidolgozva van, s rövid idő mulva az országos autonomiai 
gyűlésben tárgyaltatni és hihetőleg megerősíttetni is fog; miértis a szerint 
minden egyházközség, tehát a miskolczi gör. szert. kath. hitközség szer-
vezete is fog, sőt kell megalkottatnia. 
   Fogadja főpásztori áldásomat. 
   Eperjes 1901 évi november hó 3-án 
   János püspök (19) 

 

   Szaffka Pál elismeréssel kö-
szönti az egyházi elnököt nov. 10-
én írt levelében, s közli, hogy az 
egyháztanácsi ülést saját lakására 
hívta össze 1901. évi november hó 
24-én du. 3. órára. Reméli, most 
nincs Mocsár Endre ellenére, hogy 
az vasárnap lesz, ugyanis akkor 
várható a nagy létszámban megje-
lenés. 
   A gyűlésen érezhető a kemény – 
és jogász szellemű – hangvétel!  
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   Világi Elnök ur első sorban constatálja, hogy az egyházi elnök kinevez-
tetéséről, a püspöki kormány részéről értesitve az egyháztanács nem 
lett. Minthogy alapszabáyunk értemében a hitközség irattára a világi el-
nök által őrzendő s minthogy az egyházi elnök kinevezése a hitközség 
életében és ügykezelésében talán a legfontosabb mozzanatok egyike, 
inditványozza, hogy az egyházi elnök kineveztetéséről szóló értesitést a 
hitközség részére pótlólag megküldettessék és kéressék föl a püspöki 
kormány, hogy jövőben minden néven nevezendő ügyben az egyház ta-
nács is világi elnöke utján értesittessék.  
   Ezen előterjesztéshez az egyház tanács egyhangulag hozzájárul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvét dr. Vályi János 
eperjesi püspök 1901. november 3-án hagyja jóvá. 

 
 
   Jelenti továbbá a világi elnök, hogy a püspöki leirat azon óhajának, 
hogy a hitközséget a lelkész és kántori dijazások tárgyában határozat 
hozatal végett közgyűlésre összehivja, nem tehetett eleget, minthogy a 
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hivők teljes és hiteles névsora rendelkezésre nem áll. Barna Antal, dr. 
Ruszinkó Zsigmond, Balogh Bertalan, Takács János, Kerekes Milós, Re-
gula János és Demkó Pál János egyértelmű hozzászólásai után az egy-
ház tanács kimondja, hogy: a hitközségi közgyűlés már csak azért sem 
volt összehivható, mert a hitközségnek jóváhagyott alapszabályzata 
nincs, miért is azon kéréssel fordul megyés püspök ur ő Méltóságához, 
hogy a hitközség 3 példányban felterjesztett alapszabályzatát jóváhagyni 
és a hitközségnek megküldeni méltóztassék, mert az egyház tanács - 
nézete szerint - jóváhagyott alapszabályok nélkül nélkülözi azon törvé-
nyes alapot, amelynek keretében működését kifejthetné. A most folyó or-
szágos autonomiai tárgyalások az egyház tanács nézete szerint nem ké-
pezhetik az alapszabályok megerősitésének akadályát, mert bármilyen 
értelmű alapszabályok a kath. autonomia törvénybe iktatásával e szerint 
lesznek átalakitandók. 
   Világi elnök ur ezek után rátereli a szót a püspöki leiratnak a lelkészi 
és kántori dijazásra vonatkozó részére. Többeknek hozzá szólása után 
az egyháztanács határozata: 
    Az egyháztanács jelenlevő tagjai a kivánt 300 koronáról szóló ok-
mányt nyomban kiállitják, aláirják s annak a püspöki kormányhoz leendő 
felterjesztése mellett kijelentik, hogy ezen háromszáz azaz 300 koroná-
ról a hitközség nevében szavatosságot vállalnak. Már most kijelentik 
azonban hogy mint szabad egyházközség alakulván: a lelkész választási 
jogot annak idejére maguknak kivánják fenntartani‚ s ezen fenntartott jo-
gukhoz kötik áldozat készségüket.  
   Egyházi elnök nem tartja az egyháztanács ezen már kimondott határo-
zatát opportunusnak. Az egyháztanács ezen határozatával szemben 
aggályait fejezi ki a siker iránt, és kéri az egyháztanács jelenlevő tagjait, 
hogy ezen határozatuktól eltekintetni s azt oda módositani szivesked-
jenek, hogy a lelkész kijelölés jogáról lemondanak s azt a mindenkori 
megyéspüspökre ruházzák át. 
   Világi elnök, Balogh Bertalan, Barna Antal‚ Dr. Ruszinkó Zsigmond‚ 
Kerekes Miklós, Takács János, Regula János, Kozma László és Demkó 
Pál János egyértelmű kijelentései után az egyház tanács kimondja, 
hogy: 
   dr.Vályi János megyés püspök ur ő Méltósága személyes működése 
és hazafiassága iránt rendithetetlen bizalommal, igaz becsüléssel, hódo-
ló tisztelettel és alattvalói hűséggel és szeretettel viseltetik, mégis annak 
tudatában, hogy a miskolczi gör. szert. rom. kath. hitközség örök időkre 
alakul, valamint azon felelősség tudatában, mely az egyháztanács jelen-
levő tagjaira késő nemzedékekkel szemben is hárul, szabad lelkész vá-
lasztási jogukat annak idejére maguknak kivánják fenntartani. (20) 



 41 

   A lelkész választása ismeretlen a katolikus egyházban, a püspökség 
nem is reagál a gyűlés megjegyzésére. – De szerintem ez a jegyzőkönyv 
nem hagyta el Miskolcot. A választási jog hangoztatása többször nem is 
kerül elő. 
 
   Önálló parókia – még saját pap nélkül 
 
   Az önálló, filiákkal bíró parókia létrehozása azonban célegyenesbe ér. 
Vályi és Szaffka levelet vált. 
 

   239.sz. 
   Nagyságos Szaffka Pál királyi közjegyző úrnak, mint a miskolczi görög 
szertartású katholikus hitközség világi elnökének. Miskolcz. 
   Miután a miskolczi görög sz. kath. hitközség a legujabbi összeírás ada-
tai szerint 1500 lelket meghaladó, tehát oly tekintélyes lélekszámmal bír, 
hogy az egyházmegyei hatóság most már egész határozottan indíttatva 
érzi magát minden lehetőt elkövetni arra nézve, hogy Miskolczon nem-
csak önálló parochia szerveztessék, hanem a hívek nagyobb örömére 
templom és paplak is fölépítessék; ennélfogva van szerencsém Nagysá-
godat, mint a nevezett hitközség fáradhatatlan buzgalmú világi elnökét 
bizalmasan fölkérni, hogy amennyiben a tervbe vett építésről, illetőleg az 
építési költségek beszerzésének módozatairól mindaddig nem lehet szó, 
míg a hitközség legalább egy megfelelő belsőséggel nem rendelkezik, a 
most betegen fekvő homrogdi esperes lelkész s egyházi elnök helyett 
Rojkovics Sándor heő-kereszturi lelkésszel mint az ezen alkalomra kije-
lölt püspöki biztossal s ha jónak látja a görömbölyi illetékes parochussal 
is egyetértőleg a városi tanácsnál, illetőleg a polgármesternél puhato-
lódzni s a remélhetőleg kedvező kilátásokról engem oly czélból informál-
ni szíveskedjék, hogy ezen az alapon a teleknek ingyenes, avagy igen 
csekély árban való átengedése iránt a városi hatósággal írásilag, esetleg 
ha szükség lesz, személyes érintkezésbe is léphessek; mert teljesen 
meg vagyok arról győződve, hogy Miskolcz városának nemes tanácsa 
készséggel meg fogja hozni azt az áldozatot, amely nélkül az ott élő ha-
zafias görög katholikus hívek lelki szükségleteinek kielégítése ismét egy 
bizonytalan időre csak halasztást szenvedne. Miértis hivatkozással azon 
páratlan áldozatkészségre, amelyben a legújabb időben Bártfa, Lőcse és 
Kis-Szeben szabad királyi városok részéről az ott élő görög szert. kath. 
lakosok, illetőleg hitközségek részesültek, ismételten felkérem Nagysá-
godat, hogy a jelzett értelemben eljárni s engem, illetőleg hatóságomat a 
további teendőkre nézve alaposan informálni szíveskedjék. Megjegy-
zem, hogy azon esetre, ha a város egy ilyen szent czélnak megfelelő 
belsőségnek birtokában csakugyan nem volna, keresni kellene jutányos 



 42 

ár mellett megvételre egy privát belsőséget, s a város részéről kérelme-
zendő volna legalább pénzbeli hozzájárulás és a megfelelő anyagoknak 
u.m. tégla, kő és mész kiszolgáltatása. 
   Eperjes 1902 évi január hó 23-án 
   Dr. Vályi János eperjesi püspök (21) 

 

   …leiratára a következőket van szerencsém jelenteni: 
   Miskolcz város polgármestere országgyűlési képviselővé választatván 
a polgármesteri szék üres, f. év június havában fog betöltetni. Ezen 
interregnum alatt nem találom időszerűnek a kérelmet… a város egyéb-
ként nem rendelkezik alkalmas telekkel; szegény a város, építési anya-
gai nincsenek, legföljebb pénzbeli segélyt, adományt várhatunk… (22) 

 

   Közben február elején Hodobay Andor kanonok, szepesgömöri főespe-
res személyesen járt Miskolcon, megnézni minden alkalmas helyet. Ő ja-
vasol egy Batthyány utcai épületet, a dohánybeváltóét, mely közvetlenül 
a görög templom mellett fekszik. 
   Az egyházmegyei szentszék 1902. február 26-án tartja ülését. Nagyon 
fontos dátum: Miskolc önálló lelkészet hét filiával! 
 

   691. szám 
   Tekintettel arra, hogy a miskolczi görög szert. kath. parochia létesíté-
sének már az 1777-ik év óta felszínen levő ügye tovább nem halasztha-
tó, mert a híveket – akiknek száma a legutóbbi népszámlálás adatai sze-
rint, mint erről a magyar királyi központi statisztikai hivatal 1901 évi nov. 
14-én 6642 eln. szám alatt kelt értesítése tanúskodik, magában Miskolcz 
városában 1667 és Diós-Győrön 151-et tesz – Görömbölyről, mint anya-
egyházból lelkileg kellőképpen ellátni teljes lehetetlen, s maguknak a hí-
veknek is leghőbb vágyuk, hogy helyben önálló lelkészség szerveztes-
sék részükre, miként erről azon körülmény is tanúskodik, hogy már 1900 
év aug. 20-án hitközséggé alakultak, melynek egyháztanácsa 1901 évi 
nov. 1-én tartott ülésből kötelezőleg kijelentette, hogy a Miskolczon léte-
sítendő lelkészi hivatalt betöltő gör. szert. kath. lelkész részére évi 300 
korona készpénz fizetést biztosít. 
   Tekintettel továbbá arra, miszerint az illetékes görömbölyi lelkész, 
Hucskó Mihály szentszéki ülnök 1902 évi febr. 26-án kelt nyilatkozatá-
ban a miskolczi parochia létesítése ellen canoni ellenvetést nem tesz, 
abba készségesen belenyugszik azon kérelemmel, hogy részére az el-
csatolandó fiókegyházakból eddig élvezett jövedelem fejében 500 forint-
nyi kárpótlás biztosítassék. 
   A szentszék ezennel Miskolczot mint fiókegyházat a görömbölyi anya-
egyháztól elcsatolván, mint anyaegyházat az önálló lelkészetek sorába 
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emeli s a következő fiókegyházakat u. m. 1) Diós-Győr 2) Hámor 3) Ó-
Hutta 4) Pálinkás 5) Pereczes 6) Új-Hutta 7) Vasgyár hasonlóképen 
elszakítván Görömbölytől, az újonnan alakított miskolczi anyaegyházhoz 
csatolja. 
   Kijelenti továbbá a szentszék, miszerint a görömbölyi lelkésznek nyúj-
tandó kárpótlás mennyisége iránt csak akkor fog határozhatni, amidőn a 
parochia rendszeresítésére irányuló összes tárgyalások be lesznek fe-
jezve; s egyuttal Nt. Hodobay Andor kanonokot s Mocsár Endre homrog-
di esperes-lelkészt megbízza, miszerint a miskolczi parochia jövedelmi 
összeírását az 1866-iki foganatosított összeírás mintájára s az akkori 
egységárak szerint a helyszínen elkészíteni szíveskedjenek, mely czél-
ból megkeresendő Borsod megye tekintetes alispáni hivatala, hogy az 
összeírás keresztülvitelével a közig. hatóság részéről Miskolcz rend. tan. 
város polgármesterét, számvevőjét s főjegyzőjét megbízni szíveskedjék.  
   Végül megkeresendő a m. kir. pénzügyministerium az iránt, hogy a 
Miskolczon építendő templom és parochia helyéül az ottani Batthyány 
utczában levő s a miskolczi 683 sz. tkvben a m. kir. diós-győri koronau-
radalom nevére kebelezett kincstári épületet ingyenesen átengedni ke-
gyeskedjék. 
   Kelt Eperjesen az 1902 febr. 26-án tartott szentszéki ülésből 
   János püspök (23) 

 

   A pénzügyminisztériumhoz küldött levél, kérés csodálatos. Bemutatja 
az elmúlt 125 év próbálkozásait, s vállal minden áldozatot. 
 

   691. szám 
   Nagyméltóságú  magyar királyi Pénzügyminisztérium! 
   Boldogúlt emlékű Bacsinszky András, munkács egyházmegye nagy-
szerű püspöke, 1777 évben a budai magyar helytartótanácshoz azon ké-
relemmel fordult, hogy amennyiben akkoriban még az ő egyházmegyé-
jéhez tartozó Miskolcz városában a görög catholikus hívek száma azt az 
összeget, amely egy különálló parochia rendszeresítéséhez megkívánta-
tott, a legfelsőbb helyen Miskolczon egy önálló görög catholikus parochia 
létesítését javaslatba hozni szíveskednék. De mert ugyanabban az idő-
ben a munkácsi görög catholikus püspökség javadalmazására a tapolcai 
apátság és a mindszenti klastromhoz tartozó jenkei birtok is legke-
gyelmesebben adományoztattak, a fentemlített püspök még azt a 
projectumot is tette, adassék át a mindszenti templom és klastrom, 
melyből nemrég kiköltöztek az eltörlött szerzetesek, a miskolczi görög 
catholikus híveknek lelkészlakúl és parochiális templomúl még pedig 
azon kikötéssel, hogy a görög catholikus rítusnak megfelelően csekély 
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költséggel átalakítandó templomban a munkácsi püspök is misézhes-
sen, a klastromban pedig részére egy lakosztály is fenntartassék. 
   A budai helytartótanács Bacsinszky András munkácsi püspök most 
említett és ő felségének is bemutatott kérvénye folytán 1777 évi október 
8-ról keltezett kegyes leiratában Borsod megye közönségét oda uta-
sította, hogy a püspök kérvényében előhozottak megvitatására kebeléből 
egy szűkebb körű bizottságot kiküldeni és abba a koronauradalom 
praefectusát s az egri és a munkácsi püspökök megbízottjait meghívni 
kötelességének tartsa. 
   A kérdéses tanácskozás a legközelebb érintett magas helytartótanácsi 
rendeletre csakugyan amint az okiratból kitűnik még azon 1777 évi 
deczember 19 és 22 napjain megtartatott, melyen Borsod megye küldött-
sége kiküldöttein kívül az egri püspök képviseletében Téglássy József 
prépost kanonok, a munkácsi püspök képviseletében pedig Pásztélyi Já-
nos munkácsi éneklő kanonok és a koronauradalom praefectusa is részt 
vettek, - de mert a bizottság daczára annak, hogy a tárgyalási jegyző-
könyvnek 7 pontjában elvitázhatlanúl elismeri, hogy egy görög catholikus 
parochia létesítésének a szükségessége tényleg fennforog, mindazonál-
tal a mindszenti templom és klastromnak átengedését nem javasolja, ha-
nem inkább czélszerűbbnek véleményezi, hogy a görög catholikusok ré-
szére Miskolczon egy kápolna építtessék, - a munkácsi püspök kiküldöt-
te a tárgyalási jegyzőkönyvet alá nem írta, hanem püspökének külön vé-
leményes jelentést adott be, amelyet a munkácsi püspök 1778 évi január 
hó 17-én saját észrevételezése kíséretében a magas helytartótanácshoz 
felterjesztett. 
   A magas helytartótanács úgy a Borsod megye által felküldött tárgyalási 
jegyzőkönyvből mint a munkácsi püspök kiküldötte által beadott külön 
véleményből meggyőződvén, hogy a miskolczi görög catholikus parochia 
létesítése alapos joggal bír, 1780 évben a diósgyőri koronauradalom 
felügyelőjét amint az a csatolt okiratból is kitűnik utasította, hogy a mun-
kácsi püspökkel, illetve megbízottjával a Miskolczon illetve a Mindszen-
ten elhelyezendő görög catholikus lelkész és kántor mikénti ellátásáról 
közösen egy javaslatot kidolgozni és azt felterjeszteni igyekezzék. 
   1797 évben a magas helytartótanács ebben az ügyben ismét tovább 
haladott, ugyanis  14374 sz. határozatában a munkácsi püspökkel közli, 
hogy a miskolczi görög catholikus parochia végleges rendezését illetőleg 
a szükséges parochiális épületek felállítása, a szükséges telek kihasítá-
sa és a pátronátusi jog eldöntése czéljából újabb tárgyalást rendelt el, a-
mely alkalommal a pátronátusi jog és teher a diósgyőri koronauradalom-
nak megajánlandó, azon esetben pedig, ha az a pátronátusi jogot el nem 
fogadná, ugyanaz a vallásalapra lesz átháramlandó, ahonnét a szüksé-
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ges költségek kiutalványozandók lesznek; - végül utasítja a bizottságot, 
hogy mindezekről tárgyalási jegyzőkönyvet vegyen fel és azt a szüksé-
ges költségvetéssel amely tényleg el is készült és mely a magas helytar-
tótanács 1799 évi április hó 16-ról 8962 számú intézvényében 29275 fo-
rint 39 korona összegben fel van tüntetve, a helytartótanácshoz legfel-
sőbb helyen történendő bemutatás czéljából terjessze fel, - ami meg is 
történt. 
   Ily momentuosus intézkedések után a miskolczi görög catholikus pa-
rochia felállításának legottan meg kellett volna történnie, amint valószí-
nűleg  meg is történt volna, ha egyrészről az ország dolgai, másrészről a 
munkácsi egyházmegye kettéválasztása azt meg nem akadályozták vol-
na. Az Eperjesi görög catholikus egyházmegye szervezésekor a göröm-
bölyi plébánia, amelyhez filiaként Miskolcz tartozott, az eperjesi püspök 
joghatósága alá helyeztetvén, az eperjesi püspökök a miskolczi parochia 
rendszeresítésének megszakadt fonalát csak is 1837 évben vették fel. 
Boldogúlt elődöm Tarkovits Gergely 1837 évi január 25-én felterjeszté-
sében azon esedezéssel járul az ország nádorához, hogy a már valóban 
létesítendő és a magas kamara pátronátusa alá helyezendő miskolci 
görög catholikus parochia ügyében a legmagasabb helyen közben járni 
méltóztassék. 
   Éppen ilyen értelemben fölírt az ország nádorához és a helytartóta-
nácshoz 1844 évi május 31-én boldogúlt elődöm Gaganecz József eper-
jesi püspök is, ki alázatos felterjesztésében egyenkint felsorolja azokat 
az indító okokat, amelyek a miskolczi görög catholikus parochia rendsze-
resítésének további halasztását már nem tűrik. 
   A magas helytartótanács 1847 évi február 11-én 3813/193 szám alatti 
ide csatolt intézvényében nemcsak helyt ad a most említett elődeim fel-
terjesztésének, de egyuttal intézkedik, hogy az ujónan felállított lelkészet 
évi illetményei ideiglenesen az egyházi alapértekből fedeztessenek – ev-
vel tehát a dolog végleges és kedvező elintézést nyert illetve nyert volna, 
ha az 1848 évi bonyodalmak és azoknak hosszú éveken húzódó szo-
morú következményei azt előre ki nem számítható időkre vissza nem ve-
tették volna. 
   Tény hogy a budai helytartótanács 1854 évi január hó 4-én kelt 24525 
számú ide csatolt intézvényében a most említetteket beismeri és az 
ujabbi felterjesztést elrendeli, mindazonáltal ezen dolog többé nem bír 
hamvaiból föltámadni, mert valószínűleg az isteni gondviselés részemre 
tartotta fel a 130 év óta vajudó miskolczi ügynek rendkívüli nehéz de re-
mélhetőleg már végleges kibontakozását. 
   Nagyméltóságú magyar királyi Pénzügyminisztérium! 
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   Hosszú 19 évi működésem nyílt könyv még a legnagyobb ellenségem 
is kénytelen bevallani, hogy más czélt soha nem ismertem, mint hazá-
mat és egyházmegyémet önfeláldozóan szolgálni és ezen kettős czélom 
nem hagy tovább pihenni de késztet, hogy az annyiszor említett, és felet-
te lelkemen fekvő miskolczi ügyet valahára végleg rendezzem. Ha boldo-
gúlt elődeim akkor, amidőn a Miskolczon lakó görög catholikusok száma 
a hozzá csatolandó fiókegyházakkal együtt 1130at tett ki, fáradságot 
nem ismerő munkával igyekeztek Miskolczon önálló parochiát létesíteni, 
a nagyméltóságú magyar királyi Pénzügyminisztérium csak természetes-
nek fogja tartani, hogy alólírt, kinek egyházmegyei kormányzása alatt a 
miskolczi görög catholikus hívek száma az országos statisztikai kimuta-
tás szerint magában Miskolczon és a diós-győri gyárban, bele nem szá-
mítva a hozzá csatolandó fiókegyházakat, 1818-ra felszaporodott, ezen 
parochia önállósítását magamnak czélúl kitűztem; sőt állíthatom azt is, 
hogy egykoron csak úgy fogom nyugodtan örök álomra csukhatni sze-
meimet ha még életemben megérem azt a várva várt napot, amelyen 
miskolczi magyar ajkú híveim saját templomukban áldandják a jó Istent, 
hogy 130 évi küzdelem után valahára megkönyörült rajtok. 
   Bár érzem, hogy miskolczi híveim szegénysége és csekély püspöki ja-
vadalmam miatt a miskolczi parochia létesítésénél sokkal nehezebb aka-
dályok állanak utamba, mint amilyeneket boldogúlt elődeimnek kellett 
megérniök, mindazonáltal még sem teszem le az ügy sikeres megoldá-
sának reményét, mert szentül meg vagyok győződve, hogy a magas kor-
mány ezen hazafias törekvésemben magamra nem hagyand, hanem e-
zen többé semmikép el nem odázható ügyet magáévá fogja tenni, mely 
esetben a dolog nem csak könnyen, de csekély áldozatok árán is meg-
oldást nyerend. 
   Azon tiszteletteljes esedezéssel járulok tehát a nagyméltóságú magyar 
királyi Pénzügyminisztériumhoz, méltóztassék a felterjesztésemhez mel-
lékelt irományokat kegyesen áttanulmányozni és amennyiben azokból 
meggyőződni méltóztatik, hogy minden alkalommal a koronauradalom 
utasíttatott a miskolczi parochiális ügy rendezésére, méltóztassék a 
Batthyány utczában lévő kincstári épületet, mely a miskolczi 683 sz. te-
lekkönyvben a magyar királyi diósgyőri koronauradalom nevén van beke-
belezve és melyben csak egy kincstári hivatalnok lakik, lakbér fizetés 
mellett templom és parochia helyül kegyelmesen ingyen átengedni. 
   Ezen telek a fenti czélnak teljesen megfelel, mert elől egy kész épület 
van, mely a lelkésznek kész lakóhelyül szolgálna, bent pediglen éppen 
annyi üres hely van, hogy azon templomot lehessen építeni. 
   Kelt Eperjesen 1902 évi február hó 26-án tartott szentszéki üléséből. 
   Dr. Vályi János eperjesi püspök (24) 
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   A válasz lassú, rövid és rideg. 
 

   49520 szám 
   Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Úr! 
   A Miskolczon létesítendő gör. kath. plébánia és templom czéljaira a kir. 
kincstár tulajdonát képező s a miskolczi 683 sz. telekjegyzőkönyvben 
foglalt ingatlannak ingyenes átengedése iránt f. évi február 26-án kelt 
691 sz. kérvényére van szerencsém Méltóságodat értesíteni, hogy miu-
tán a kérdéses épületben a dohánybeváltó felügyelőség van elhelyezve 
s így azt a kincstár saját czéljai szempontjából nem nélkülözheti, Méltó-
ságod kérelmét sajnálatomra teljesíthetőnek nem találtam. 
   Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 
   Budapesten 1902 június hó 14-én, miniszteri tanácsos. (25) 

 

   Marad ismét Szaffka Pál. A püspök felkéri, hogy a parókia részére néz-
zen a városban alkalmas és lehetőleg olcsó telket, vagy épületet. 
   Az élet azonban nem áll meg. Sőt, két úton is halad tovább. Az egyik 
az egyházi törvények szerinti önálló megalakulás, a másik pedig minisz-
tériumi jóváhagyás, s a lelkész javadalmának megállapítása a vallás-
alapból.  
   Nézzük az elsőt: az önálló egyházközség első rendes közgyűlése. Ter-
mészetesen magyar nyelvű szentmisével kezdődjön, s ismét a mind-
szenti templomban, mint két évvel korábban. Akadály azonban a katona-
ság által lefoglalt időpont. Kérelem Kassára a katonai parancsnoksághoz 
– átengedik a templomot: „az vasárnap a katonaság számára a temp-
lomban istentisztelet nem fog tartatni” (K . K. Militär-Pfarramt des Seel-
sorge-Bezirkes von Kaschau). A teljes fénnyel végzést segítik a nö-
vendék papok. Ők még otthon vannak, Mocsár Endre esperes két diakó-
nust berendel Miskolcra. Az egyiket ő viszi Szikszóról, a másik Tisza-
őrsön van. A gyűlésen és szentmisén azért lesz jelen a görömbölyi és 
hejőkereszturi parókus, mert a minisztérium által kért iratokat (javadalom 
lemondás) pótolni kell. Valamint a szép létszám miatt hív más papokat is 
híveikkel együtt.  
 

   Jegyzőkönyv 
   Felvétetett Miskolczon 1902 évi szeptember hó 28-ik napján a mis-
kolczi görög szertartású katholikus hitközség I.-ső rendes közgyűlésén. 
   Jelenlevők: 
Elnökök: Mocsár Endre homrogdi esperes-lelkész és Szaffka Pál kir. 
közjegyző. Jegyző: Mocsár Andor kir. ügyészségi aljegyző. Hucskó 
Mihály szentszéki ülnök görömbölyi lelkész, Ruszinkó János szentszéki 
ülnök sajó-pálfalai lelkész, Andrejczó Miklós felső-zsolczai lelkész, Roj-
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kovics Sándor heő-kereszturi lelkész, Gulovics Ernő eperjes egyház-
megyei papnövendék, Schirilla Sólon eperjes egyházmegyei papnöven-
dék, + 79 név, köztük 5 nő. 
   A közgyűlést, melyet Mocsár Endre homrogdi esperes-lelkész, hitköz-
ségi elnök által, Ruszinkó János szentszéki ülnök sajó-pálfalai lelkész, 
Rojkovics Sándor heő-kereszturi lelkész és Gulovics Ernő s Schirilla 
Sólon eperjes egyházmegyei papnövendékek segédlete mellett a mind-
szenti római katholikus templomban szertartásunk szerint magyar nyel-
ven mondott szent mise előzte meg, Szaffka Pál világi elnök megnyitván, 
üdvözölte az egybegyűlt hitközségi tagokat és bejelentette, hogy Dr. 
Vályi János eperjesi püspök úr őméltósága az egyházi elnöki állásra 
Mocsár Endre homrogdi esperes lelkészt volt kegyes kinevezni. Elnök 
felhívására a jegyző felolvassa a püspök táviratát: „Gk. hitközség köz-
gyűlésének legmelegebb üdvözletemet és lelkesen kitartó működéséhez 
főpásztori áldásomat küldöm. Vályi püspök.‖ … 
   Világi elnök beszámol az eddig történtekről, s felteszi azon megvitatan-
dó kérdést: hol lehetne templomnak, paplaknak s iskolának való alkal-
mas helyet illetve telket szerezni. Többek hozzászólása után a közgyű-
lés kimondja, hogy ezen kérdés tekintetében minden hitközségi tag lel-
kesedéssel munkálkodni fog, s amennyiben ily alkalmas telekről tudo-
mást szerez, erről a világi elnöknél jelentést fog tenni… (26) 

 

   Egy létszámkimutatás segít elgondolnunk a görög katolikusok anyagi 
lehetőségeit. El tudnak tartani egy papot csládjával együtt? Ráadásul 
még se paplak, se templom… 
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   A másik út a minisztériumi jóváhagyás: indokolt-e a lelkészet alapítása, 
milyen kongruális osztályba sorolandó a lelkész. Ennek rendezéséhez 
kell a görömbölyi és a hejőkeresztúri parókus nyilatkozata, hogy lemon-
danak azon javadalmukról, mely az új miskolci egyházközséghez tar-
tozni fog. 
 

   Magyar Királyi Vallás és Közoktatási Ministérium, 1357. eln. sz.  
   Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Úr! 
   A f. évi április hó 5-én, 1118. szám alatt kelt becses felterjesztésében 
velem közölt ama kivánságát, hogy a görömbölyi lelkészettől elszakított 
és önállóan szervezett miskolczi lelkészetbe küldendő lelkész a vallása-
lapból javadalmaztassék, miután a bemutatott conscriptio szerint a mis-
kolczi lelkészet 1818 gör. szert. katholikus hivőt tehát az önálló lelkészet 
szervezésére, illetve annak a vallásalapból leendő támogatására megki-
vánt 700 léleknél 1118-al többet számlál, az 1786. évi 6469 számu udva-
ri cancelláriai rendelethez képest teljesíteni hajlandó vagyok. Tekintettel 
arra, hogy Miskolcz városa a hazai nagy városok sorában foglal helyet, 
az 1823 évi ad: 20138 camaralis szám alatt kibocsátott rendelet értelmé-
ben a lelkész részére a városi lelkészek I-ső osztálya számára megálla-
pított évi 800 frtnyi vagyis 1680 korona kongrua biztosítandó, mi végből 
a lelkész helyi jövedelmei a vallásalapból az imént számjelzett évi ösz-
szeg erejéig kiegészítendők. A lelkészet helyi jövedelmei a Méltóságod 
által közölt adatok szerint: a) a csatolt conscriptio szerint stola czímén 
évi 275 korona, b) a hitközség részéről biztosított fizetés czímén évi 300 
korona, összesen tehát évi 575. kor. Minthogy azonban a lelkésznek a 
hívekkel szemben párbérre is van igénye s az 1867 évi jul. hó 21-én kelt 
legfelsőbb elhatározás értelmében a hívek párbér czímén páronként leg-
alább egy koronát, félpáronként pedig 50 fillért tartoznak fizetni, ennél-
fogva a lelkészet párbér jövedelme a párok és félpárok számának jelzé-
se mellett a conscriptio megfelelő rovatába pótlólag felveendő, valamint 
felveendők abba mindazon állandó járandóságok is, melyeket a hitköz-
ség a lelkész javadalmazására esetleg a párbéren felül biztosítani haj-
landó lesz… 
   Budapest, 1902 szept. hó 9-én 
   Molnár ministeri tanácsos, elnöki titkár (27) 

 

   1903. júniusában a minisztériumból még pótlást kérnek, valamint a ki-
nevezendő lelkész megnevezését, állása elfoglalásának napját a kong-
rua folyósítása érdekében. 1903. július 12-én pedig a 4479. szám alatti 
rendelettel megérkezik a jóváhagyás, a kongruális illetmény 1.105 ko-
rona.  
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   S itt szeretném felhívni a figyelmet 
egy érdekességre! Az egyházközség 
első hivatalos körbélyegzője évszám 
nélkül készült, felirata: „A miskolczi 
gör. szert. kath. egyház hivatalos pe-
csétje”.  Az egyházközség megalapí-
tásának dátuma 1900. augusztus 20. 
1950-ben ünnepi szertartásokkal hirde-
tik meg a kerek évfordulót. Vályi János 
püspök azonban másként rendelkezik 
– ugrok egyet az időben. A parókusnak 
ezt a levelet írja majd 1906. október 
17-én 4732. sz. alatt: „Elrendelem, 
hogy az egyház pecsétjébe a parochia 
létesítésének évét, vagyis 1902-ik évet 
bevésetni igyekezzék. Fogadja főpász-
tori áldásomat. János püspök”. – Elké-
szül az új bélyegző, a felirata: „A mis-
kolczi gör. szert. kath. egyház hivatalos 
pecsétje 1903”. Vagyis nem az egyhá-
zi, hanem a minisztériumi bejegyzés 
dátuma! A következő bélyegzőkön 
mindenhol az 1900-as esztendő olvas-
ható: „A miskolci görög kath. lelkészi 
hivatal pecsétje 1900” és „Miskolc-
Belvárosi Nagyboldogasszony gör. kat. 
egyház 1900”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Térjünk vissza 1903-ba. Érdekes kérdést vet fel az egyháztanács Roj-
kovich Sándor alsó-borsodi kerületi esperes jelenlétében. Vajon az egy-
háztanács jogosult-e az ügyek vezetésére, miután három éves mandátu-
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ma augusztus 20-án lejárt? – Új választásig az egyháztanács az ügyek 
vezetésére jogosultnak tartja magát. A kerületi esperes ismerteti a püs-
pöki határozatot, valamint a magas vallás és közoktatási minisztérium 
intézkedését a lelkészi javadalomról. Az egyházi épületek, templom stb. 
részére szükséges beltelek megszerzésére nézve, tekintettel arra, hogy 
a hitközség szegény s legnagyobbrészt vagyontalan munkásokból áll, 
kérik a nagyméltóságú püspök urat, hogy a magas kincstárnál egy alkal-
mas beltelek adományozását kegyesen szorgalmazni méltóztassék. 
 
   Saját beltelek 
 
   A magas kincstárra való felesleges várakozás helyett az egyházmegye 
lép. Az egyházmegyei szentszék megbízásából Miskolcra érkezik 
Répássy György kanonok, borsodi főesperes, hogy személyesen nézzen 
szét az ingatlanok között Szaffka Pál segítségével. Útjának eredménye a 
következő terv. A maga részéről alkalmasnak találja templomépítési he-
lyül a „Búzavásártéren” felül levő s a város tulajdonát képező közteret, 

melyből a város – értesülése szerint – 500 ڤ ölet hajlandó a templom 
számára átengedni. Ez a telek a templom részére azért alkalmas, mert a 
város e részén laknak leginkább a görög katolikus hívek, továbbá közel 
van a Minoriták templomához, melyet továbbra is használhatna a görög 
katolikus lelkész. S végül, ettől alig pár méternyire fekszik egy kettős, dr. 
Fodor Pál orvos tulajdonát képező telek, melyre két lakóház épült, és 
körülbelül 25000 forintnyi árban volna megszerezhető. A két ház közül 
az egyik berendezhető volna parókiának, amellett még a kántorlakásnak 
és az iskola számára is volna benne hely. A másik ház pedig a mellette 
levő istállóval együtt évenként még 760 forint bért is hozna. Mindez 
megvalósítható, ha a vételre fordítható a szegény templomok alapjából 
és a kegyes alapítványok tartalék tőkéjéből 10000 forint és 15000 forint 
valamely alapból kölcsönként – ez utóbbi összeg kamatai a második ház 
béréből törleszthetők. A tervezetet elfogadva, az egyházmegyei szent-
széktől Répássy György kanonok megbízást kap a vétel lebonyolítására. 
A kifizetendő 44 ezer korona forrása: az egyházmegyei szegény templo-
mok alapjából 10.000 korona, a kegyes alapítványok alapjából szintén 
10.000 korona, az egyházmegyei tűzbiztosítási alapból 4.500 korona 
adományképp, a telek megszerzéséhez még szükséges 20.000 korona 
pedig ugyancsak a kegyes alapítványok alapjából. A vételár feletti 500 
korona az átírási és kincstári illeték fedezésére kellett. Az adásvételi 
szerzdést 1904. február 11-én írják alá. S milyen érdekes: a vevő és a 
vételár az egyházmegyétől érkezik, az új tulajdonos pedig az egyház-
község lesz. 
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   Szaffka Pál örömmel küldi szét az egyháztanács tagjainak a következő 
meghívót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Meghívó 
   Örömmel értesítem, hogy Dr. Vályi János püspök úr ő nagyméltóságá-
nak jóságos kegyessége és az eperjesi főtisztelendő szentszék hálával 
fogadott intézkedése folytán nagyságos és főtisztelendő Répássy 
György kanonok úr a Miskolczi gör. kath. hitközség részére tulajdonjog-
gal megvette Dr. Fodor Pál orvos úr szelesutczai beltelkeit s hogy a tu-
lajdonjog ezen jelenleg a miskolczi 7943 sz. tjkvben bevezetett fekvősé-
gekhez a hitközség javára már be is kebeleztetett. 
   Nem kétlem, hogy egyháztanácsunk minden tagját áthatja azon ked-
ves kötelességérzet, hogy hitközségünket ért és nem várt e nagy ado-
mányért mély hálánkat méltóan kifejezésre juttatnunk kell. 
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   E célból is egyháztanácsunk f. évi márczius hó 13-án d.u. 4 órakor Vá-
rosház tér 10. sz. a. ülést tart, melyen sziveskedjék múlhatatlanul meg-
jelenni. 
   Miskolcz 1904 márczius hó 8-án. 
   Szaffka Pál v. elnök (28) 

 

   S akkor nézzük meg a telekkönyvi bejegyzést is – ami most hatalmas 
öröm, kilenc év múlva üröm lesz… 
 

   Tulajdoni lap 
   4757-4758-4759 helyrajzon 
   Szeles utczán 51. szám alatt ház udvarral és Szeles utczán 53. szám 
alatt ház udvarral. 
   Az 1904. évi február 11-én kelt 70/904. ügyszámú közjegyzői okiratban 
foglalt adásvételi szerződés (vételár 44.000 K) és felsőbb egyházha-
tósági megbizás alapján, a 4757.4758.4759. helyrajz számú ingatlanság-
nak a tulajdonjoga a  Miskolczi görög szertartású katholikus hitközség 
javára bekebeleztetett. (29) 
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AZ EGYHÁZKÖZSÉG PAPOT KAP 
 
 

   A parókia betöltésének javadalmazási feltétele mellett tehát a másik, a 
lakás épülete is teljesült. De ki legyen a miskolci egyházközség első 
önálló papja? – Miskolc neve a görög katolikus papok előtt nem hangzik 
túlságosan csábítóan. Az egyházközséget meg kell szervezni, temploma 
nincs, iskolája nincs, a megélhetés bizonytalan, a városi élet drága. A 
felajánlásra többen is nemet mondanak. Vályi püspök úgy dönt, hogy 
újszenteltet helyez Miskolcra, mégpedig olyat, akinek a környéken van 
segítsége. Nevezetesen Schirilla Szólon Andort, a segítség pedig a ke-
rületi esperes, Rojkovich Sándor lesz, aki egyben az apósa. 
 
   A kinevezett lelkész első lépései 
 
   Schirilla Szólon Andor – a neve 
püspöki levelek címzésében néhol 
András, illetve Endre, ahogy több-
féle változatban jelenik meg apósa 
vezetékneve is: Rojkovics, Rojko-
vich, Rojkovits, vagy Rajkovits – 
Budapesten született 1881. július 
15-én. Atyja, Schirilla János a kul-
tuszminisztériumban miniszteri ta-
nácsos. Iskoláit Budapesten vé-
gezte, majd a teológiát Eperjesen. 
Tanulmányai elvégzése után előbb 
az eperjesi püspöki hivatalnál ikta-
tó és levéltáros volt, majd az eper-
jesi görög katolikus tanítóképző ta-
nára. Rojkovich Máriát vette fele-
ségül, Rojkovich Sándor hejőke-
resztúri esperes leányát. Pappá 
szentelése 1905. augusztus 27-én 
Eperjesen volt, első szentmiséjét 
Hejőkeresztúron mutatta be. 
   Az újszentelt pap előtt nem ismeretlen a miskolci helyzet. Sőt, két nagy 
esemény részese is volt. Az első az öt évvel korábbi alakulás, kispap-
ként asszisztált a Szent Liturgián. Utódja, Kozma János egy későbbi 
visszaemlékezésében egy érdekes mozzanatot ír le: „Mikor a szertartás 
során az evangéliumi körmenet következett, a papság az oltártól leszál-

Schirilla Szólon Andor 
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lott s csak akkor vették észre, hogy a körmenetet bajos lesz megtartani, 
hiszen az oltár nem áll szabadon, mint a mi templomainkban, hanem 
egészen a szentély hátsó falához támaszkodik. Egy pillanatra megtor-
pant minden s tanácstalanul néztek össze az oltárnál szolgáló egyházi-
ak, de csak egy pillanatra, mert a következő pillanatban az egyik segéd-
kező diakónus – magas, határozott vonású, jellegzetes arcú, fiatal pap-
növendék – felfedezett az oltár mögött egy keskeny rést és az evangéli-
umos könyvet magasra emelve, nekiindult s megkerülte az oltárt s utána 
a többiek is. – Ez a papnövendék öt év múlva mint újszentelt pap tért 
vissza Miskolcra s itt is maradt, míg Isten el nem szólította a rábízott nyáj 
éléről.” A másik esemény ugyancsak asszisztálás és ugyancsak a 
mindszenti templomban, mégpedig az 1902-es közgyűlés előtt. Két kis-
papot rendelt be Mocsár Endre a szertartásra, Gulovics Ernőt és Schirilla 
Andort. 
   Szeptember 12-én levélben megkeresi Hejőkeresztúrról, apósától Mo-
csár Endrét, bejelenti Miskolcra kinevezését és érdeklődik a minoriták-
kal kötött szerződés felől. 
   Mocsár kesernyés hangnemben válaszol neki szept. 14-én. 
 

   Nálam vannak az iratok, az egyházi pecsét. Ezeket szívesen átadom – 
ezt megelőzőleg sziveskedjék az egyházmegyei hatóságot arra kérni, 
hogy szerénységemet mentse fel a miskolczi hitközség egyházi elnöksé-
gétől s egyben utasítson a nálam levő dolgok leltár melletti átadására. 
Nálunk, szegény, mindenben hátul kullogó görög katholikusoknál csak a 
rendszertelenségben van rendszer s így ez esetben is a rendes eljárást 
alulról kell kezdeményezni s kérni.  
   Hja! Mi mindig maradiak maradunk! 
   Mocsár Endre a miskolczi hitközség egykori elnöke (30) 

 

   Megtörténik a felmentés elküldése is – az „egykori elnök” részletesen 
sorolja az átadandókat. Micsoda gazdag örökség! 
 

   … Leltárról szó sem lévén felsorolom az átküldött tárgyakat: a) hiva-
talos pecsét gyanta, dobozban festékkel és párnával; b) 1 drb Arany-
szájú Sz. János liturgiája; c) 1 drb Sz. Nagy Bazil liturgiája; d) 1 drb Gör. 
Kath. Szerkönyv; e) 1 drb Vasár- és ünnepi Apostolok és Evangeliumok. 
Mindezen b-e alattiak kötve vannak s a pecséttel együtt szerénységem 
adományát képezik. Végül egy csomag hivatalos irat. (31) 

 

   Vályi János püspök buzdító levelet intéz miskolci híveihez, kéri őket, 
támogassák kinevezett papjukat. Két apró megjegyzést tehetünk ehhez: 
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- ilyen bejelentést vártak a püspöktől négy évvel korábban az egyházi 
elnök kinevezésekor; - a lelkészválasztás gondolata fel sem merül.  
 

   4234 szám 
   Vályi János 
   Isten s az apostoli Szék kegyelméből eperjesi püspök, római gróf, Ő 
Szentsége házi praelatusa, pápai trónálló, valóságos belső titkos taná-
csos, a Lipót-rend középkeresztese, hittudor és a budapesti tudomány 
egyetem hittani karának bekebelezett tagja. 
   Krisztusban kedvelt Fiainknak, a miskolczi gör. szert. kath. lelkészet hí-
veinek üdv és főpásztori áldás. 
   Istennek véghetetlen irgalmából elérkezett azon örvendetes pillanat, 
hogy ti, Krisztusban kedvelt miskolczi híveim, már a saját lelkipásztoro-
tok első sz. miséjén jelen lehettek. – Hála, örök hála legyen azért Isten-
nek, mert amiért buzgó elődeitek évtizedeken keresztül fáradoztak és 
amit epedve vártak, az a mai napon már beteljesedett. 
   Igaz ugyan, hogy az elért siker most is csak félsiker, amennyiben saját 
templomotok még nincsen; de a magyar minorita-rend kiválóan buzgó 
tartományi főnöke – közbenjárásomra – teljes készséggel megengedte, 
hogy addig is, míg a templomotok felépül, istentiszteleteiteket a rendház 
miskolczi templomában zavartalanul megtarthassátok. És ezen kedvező 
körülmény egyelőre elegendő ahhoz, hogy – felbuzdulva az egyház-
megye részéről a lelkészlak megszerzésében már eddig is kifejtett pá-
ratlan áldozatkészségen – lángoló buzgalom, tehetségtekhez mért kész-
séges adakozás és fáradhatlan kitartás mellett a templomépítésre irá-
nyuló törekvésteket is rövid időn belül teljes siker koronázza. 
   Mert, habár lehetetlen is most azon nehézségektől eltekinteni amelyek 
a templomépítésre vonatkozó kivánságainknak utjában állanak, mégis 
teljesen át vagyok hatva annak a biztos tudatától, hogy egy nemesebb 
célokért lelkesülni, fáradni és áldozni akaró hitközség a saját lelkipászto-
ra vezetése alatt meg fogja tudni találni az alkalmas eszközöket magasz-
tos terve keresztülvitelére. 
   S minthogy részemről Schirilla Andor személyében találtam fel azon 
kiváló lelki tulajdonságokat, amelyek biztositékot nyújtanak nekem arra 
nézve, hogy az ő reá bízott feladatoknak képes lesz sikeresen megfelel-
ni, azért őt, mint e perctől fogva állandó lelkipásztorotokat kész örömmel 
hozzátok küldöm, kérve benneteket, hogy igazi szeretettel és ragaszko-
dással áldásos munkáját az Isten dicsőségének emelésére és a saját lel-
kiüdvetek javára előmozdítani igyekezzetek. Végül, szívesen üdvözlöm 
ezen ünnepélyes alkalommal a miskolczi gör. szert. kath. egyházközség 
fáradhatlan világi elnökét, nagyságos Szaffka Pál kir. közjegyző urat, ki-
vánva neki s lelkes követőinek, valamint a minorita rend összes tagjai-
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nak erőt, egészséget és az örökkévalóságban szeretetükért mennyei ju-
talmat. 
   Egyébiránt a mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelme legyen mindnyá-
junkkal. Amen. 
   Eperjesen 1905. évi szeptember hó 15-én 
   Dr. Vályi János eperjesi püspök (32) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   A hivatalos beiktatás még meg sem történik, s már sorban küldi 
Schirilla levélben a püspökségre a kérelmeket: 2 drb antimenzion (egyet 
kap), Schematizmus, 25 db molitvennik – valamint szept. 23-án ad Vályi 
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püspök engedélyt az „Adakozási kérelem” kinyomtatására és szétküldé-
sére, melyet októberben már postáz is. Szó szerint ahova csak tudja: ba-
zilita atyák, rokonok, települések, püspökségek, Philadelphia, volt iskola-
társak, görög és római kat. egyházközségek az ország egész területén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Az eperjesi püspök ő Nagyméltósága 3349/1905. sz. a. engedélyével 
jóváhagyatott. 
   ADAKOZÁSI KÉRELEM 
   A legmélyebb tisztelettel párosult kéréssel, valamint az Isten irgalmas-
ságába vetett erős hittel, reménységgel és bizalommal fordulunk ………. 
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…………………………. és esedezünk, legyen kegyes alázatos kérel-
münket meghallgatni s bennünket, illetőleg hitközségünket a legcseké-
lyebb adománynyal segélyezni méltóztassék. 
   Ezernyolcszáz magyarajkú gör. katholikus hívő áll Miskolcon minden 
segély s templom nélkül. Másfél század óta tapogatódzunk, de minden 
fáradozásunk meddő maradt; a régi óhajunk, hogy Isten dicsőségére és 
lelkünk üdvössége elnyerésére templomot építhessünk, minden buzgó-
ságunk, igyekezetünk mellett sem teljesült mostoha viszonyaink miatt. 
Semminémű segélyforrásunk, vagyonunk s kegyurunk nincsen. A hívők 
többnyire oly földhözragadt szegény cseléd, munkás és napszámosok, 
kik a legnagyobb önfeláldozásukkal sem képesek Isten dicsőségére 
templomot építeni. 
   Így, nyomasztó szegénységtől indíttatva, esedezünk a könyörületes 
adakozókhoz, hogy legyenek kegyesek hitközségünket habár a legsze-
rényebb adománynyal is szerencséltetni. A kegyeletes célra szolgáló 
minden fillért hálával fogadunk, és a felállítandó templomunkból az első 
hálaimánk azok lelkiüdvösségeért fog a mindenek Urához szállni, kik 
segítségükkel lehetővé tették, hogy az 1800 hívő hő óhaja teljesülvén, 
templomukat felépíthetik a szenvedők vigasztalására, a lelkek épülésére, 
a hit, remény és szeretet erényeinek örök szolgálatára és mindenek fe-
lett a teremtés Urának magasztalására és dicsőítésére, a mi Urunk 
Jézus Krisztus nevében! 
   Kelt Miskolcon, 190………………………… 
   Schirilla Szólon Andor, 
   miskolci gör. kath. lelkész.  
   A belső oldal gyűjtő-ív, megjegyzése: Az adományok hírlapilag nyug-
táztatnak és a templom felállítása után kiadott emlékkönyvben megörö-
kíttetnek. (33) 

 

   Ugyancsak a kérések között van a kegyúri megkeresés – a fiatal lel-
késznek ezt az ötletét és kérését is támogatja az eperjesi püspök. 
 

   4291. szám 
   Méltóságos csikszentkirályi és krasznahorkai Andrássy Dénes gróf úr-
nak, Krasznahorkaváralja 
   Méltóságos Uram! 
   A mellékelt kérelmet van szerencsém Méltóságodnak tisztelettel meg-
küldeni ama biztató reményben, hogy egyházmegyém eme legexponál-
tabb helyén szervezett új hitközségnek hazafias és valláserkölcsi érzel-
mei fejlesztésére és megerősítésére irányuló törekvéseit, különösen 
mert a vallás iránt mutatkozó közömbösség napjaiban, országszerte is-
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mert szívjóságánál fogva nemcsak magas tetszésében, hanem hathatós 
támogatásában is részesíteni kegyeskedik. 
   Nagyrabecsűlt pártfogását a nemes és szent ügy érdekében tisztelettel 
kérve és a folyamodó, tisztán magyar ajkú hitközséget kegyes jóindula-
tába ajánlva vagyok mély tisztelettel 
   Eperjesen 1905. évi szeptember hó 19-én 
   Dr. Vályi János eperjesi püspök (34) 

 

   S maga a kérelem, melyet támogatandó apósa is aláírt, mint az alsó-
borsodi kerület esperese. 
 

   Méltóságos Gróf Úr! 
   Midőn az ország visszhangzik Méltóságod könyörületes áldott szívéről, 
a legnagyobb szegénységtől szorongatva a Miskolci gör. szert. kath. hit-
község is Méltóságod könyörületes szívéhez fordul, hogy szegény hely-
zetünkön segíteni s templomunk építésére némi segélyt juttatni kegyes-
kednék. 
   Legkegyelmesebb Urunk! Egy 1800 hivőt számláló hitközség áll telje-
sen templom nélkül s így a lelkiekben minden vezetés nélkül. A hitköz-
ség tagjai szegény napszámos és cselédek nagyobbára, kik magukra 
hagyatva képtelenek a régen óhajtott templomukat felépíteni. 
   124 éve tapogatódznak de minden kísérletük meddő maradt s 124 év 
után is minden kegyúr, minden segélyforrás nélkül áll. 
   Most midőn a hitközség arra határozta el magát, hogy nagy önfeláldo-
zással fillérjeit régen óhajtott temploma felépítésére fordítja, a legmé-
lyebb alázattal fordulunk a már annyiszor megnyilatkozott könyörületes 
szívéhez Méltóságos Urunknak, hogy bennünket némi segélylyel a leg-
kegyesebben segíteni kegyeskednék, hogy elérhessük azt az időt, hogy 
saját templomunkban mutathassuk be a Mindenhatónak az áldoza-
tunkat. 
   Kérelmünket Méltóságos Urunk legkegyesebb jóindulatába és kegyei-
be ajánlva maradunk hódoló tisztelettel 
   Miskolcon 1905 szept. 18-án 
   Schirilla Szólon miskolci lelkész 
   Rojkovics Sándor ker. esperes (35) 

 

   A válasz majd egy év múlva érkezik meg, természetesen nemleges. 
 

   Értesítem a czimet, hogy Gróf Andrássy Dénes úr a kérelmet nem tel-
jesíthette, mivel boldog emlékű grófnénk iránti kegyelet sugallta alapítvá-
nyok és nagy építkezések minden felesleget felemésztettek s előre lát-
hatólag, a távolabbi czélok előmozdítására – még hosszú időn át – nem 
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leend fedezet, mert hiszen itt – az uradalom területén – annyi az ínség 
és közszükség, hogy az évenként 800-1000-re növekedő folyamodvány 
közül vajmi kevés darab nyerhet kivételesen kedvező elintézést. (36) 

 
   Beiktatás, papi teendők 
 
   Jegyzőkönyv 
   Felvétetett Miskolczon az 1905 évi november hó 12-ik napján Schirilla 
Andor miskolczi gör. szert. rom. kath. lelkész beiktatása alkalmából tar-
tott közgyűlésen. 
   A közgyűlést a miskolczi minorita rend templomában szertartásunk 
szerint való magyar nyelven tartott szent mise áldozat előzte meg. E 
szent misén mutatta be hitközségünk első lelkésze első alkalommal itt 
Miskolczon a vérnélküli áldozatot, majd a szent evangélium felolvasása 
után a szeretetre buzdítva hívta fel hiveit, hogy az együtt tartás s az 
egyetértés nemes érzelmeitől áthatva igyekezzünk elérni azt a czélt mit 
magunk elé tűztünk. Nem könnyű dolog épp a mai nap nyílt szinen és 
pedig éppen az Isten oltára előtt kijelentéseket tenni, nem könnyű két-
szeresen: mert minket „muszkák‖-nak csúfolt, de jó magyarokat külön 
idáig nem gondozott az ég. Bár megérdemeltük volna. 
   A közgyűlésen Szaffka Pál világi elnök üdvözölte a nagyszámban 
összegyűlt hittestvéreket s elmondta azokat a történéseket, melyek az 
1900 évi augusztus 20-ika óta lefolytak… 
   Főtisztelendő Schirilla Andor úr állását elfoglalván, alapszabályaink ér-
telmében az elnöki illetőleg egyházi elnöki jogkör gyakorlatát átveszi. (37) 

 

   Az elsők a liturgikus intézkedések. 
   A kántorságot a szűkös anyagiak miatt nem vállalja Murin Mihály gö-
römbölyi kántortanító. Negyedévente 100 koronát kap a kántori teendők 
elvégzéséért Juhász András hejőcsabai gk. kántortanító. 
   Templomhasználat: Dr. Csák Alajos Czirjék minorita rendfőnök Vályi 
püspök kérésére válaszol (1905. nov. 10.): - még két évig rendfőnök, ez-
alatt biztosítja a templom használatát; - a felújítás, átalakítás nagy kiadá-
sai miatt szüksége van a templomnak a használati díjra, melyet kölcsö-
nök törlesztésére használ fel; - vasár- és ünnepnapokon ¾11-től déli 12 
óráig tartható nagymise és „praedicatio”; - hétköznapokon csendes mise 
9 óráig végezhető; - esketés és keresztelés de. 10-ig lehetséges; - a ha-
rangok a nagyharang kivételével ugyancsak használhatók, de a haran-
gozásról gondoskodni kell; - szintén a gör. kat. hitközség feladata a bor, 
gyertya, tömjén, proszfora biztosítása. 
   A házfőnök közölte a templomhasználati díjat: e beosztás szerint havi 
50 korona – természetesen vállalhatatlanul nagy összeg.  
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   Az 1906. februári közgyűlés egyik előterjesztése adja a megoldást: egy 
saját kisebb kápolna kellene. Kápolna építése azonban hosszabb időre 
elhalasztaná a templom építését. A Fodor féle ház egyik bérbeadott szo-
báját be lehetne rendezni kápolnának (Szeles u. 51.), ott hétköznapokon 
szentmisét, vasár- és ünnepnapokon reggeli és délutáni istentisztelete-
ket lehet tartani, s szentséget is lehet a betegeknek kiszolgáltatás céljára 
őrizni. E bérleti jövedelem kárpótlására a szomszéd ház bérleti díjából 
kapjon a lelkész megfelelő összeget. 
   Petró József miskolci ügyvéd közreműködésével készül el a szerződés 
1906. április 1-jén, aláírói Bajay Armand házfőnök és Schirilla Sz. Andor 
lelkész. A szerződés addig marad érvényes, míg a templom fel nem é-
pül. A használati díj évi 200 korona, mely negyedévenként előre fizeten-
dő. Ezért vasárnapokon és a görög szertartás ünnepnapjain végezhető 
istentisztelet – harangok használata nélkül – úgy, hogy ezáltal „a minori-
ta rend szokásai szerint végeztetni szokott isteni tiszteletek ne hábo-
ríttassanak.” 
   Közben elkészült a kápolna is, május első napján már ott köszöntötték 
az Istenszülőt. A kápolna elé pedig hamarosan felállítanak egy kőkeresz-
tet, egy névtelen adakozó adományát. A felajánló egy egyszerű, másfél 
koronás napibérért dolgozó munkás. Előttünk ne legyen névtelen: 
Pojeczkó József. Ez, a Miskolcon elsőként felállított görög katolikus ke-
reszt később a templom elékerül. 
   A közgyűlés elismeri, hogy amikor a hitközségnek lelkésze nem volt, 
az igazi hitközségi működés látszólag szünetelt. Ez már megszűnt. Kije-
lölésre kerül a görög katolikusokat összeíró bizottság, a várost kerületen-
ként felosztják a munkára. Schirilla Andor egyrészt keresi, másrészt kap-
ja a feladatokat. Lakni van hol – a dr. Fodor féle házban. Milyen falada-
tok találhatók Miskolcon? Van fogház. Talán megszervezhető a fogházi 
lelkészet. 
 

   790. szám 
   Királyi Ügyészség Miskolczon 
   …azon kérelmet terjesztette elő, hogy a felügyeletem alatti kir. törvény-
széki fogházban letartóztatott görög cath. foglyok mellé lelkésszé ne-
vezzem, illetve neveztessem ki. 
   Tisztelendőséged ezen kérelme folytán utána néztem a fogház ez irá-
nyú adatainak, hogy vajon a múltban volt-e görög cath. lelkész alkalmaz-
va, a  jövőben alkalmazható lenne-e? 
   Kutatásom eredménye az lett, hogy görög cath. lelkész a letartóztatot-
tak ily vallású csekély szám arányánál fogva nem alkalmaztatott. Mint-
hogy az ide csatolt kimutatás szerint 5 évre visszamenőleg letartóztatot-
tak száma még mindég igen csekély, nem vagyok abban a helyzetben, 
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hogy az egyébként nagyon méltánylandó kérelmet teljesíthessem, vagy 
ily irányban felterjesztést tegyek. 
   Ha azonban a Nagyméltóságú m. kir. igazságügy miniszterium egy gö-
rög cath. lelkésznek felvételét elrendelné, örömmel venném. 
   Miskolcz 1906 január 24. királyi ügyész (38) 

 

   Legalább konstatálható, hogy a görög katolikusok nem börtöntölte-
lékek. 
   Az iskolákban viszont kell a görög katolikus lelkész. Püspöki kineve-
zéssel indulhat a miskolci katolikus és református gimnáziumba, vala-
mint a „M.Á.V. coloniai állami elemi” iskolába a görög szertartású katoli-
kus növendékeknek hittant és szertartástant tanítani. Ehhez társul a 
M.Á.V. tanműhelyében lévő görög katolikus tanoncok hitoktatósága, va-
lamint a hejőcsabai görög katolikus iskola iskolaszékének ideiglenes el-
nöksége. A hejőcsabai hívek nem elégszenek meg ezzel, hanem Gö-
römbölytől Miskolchoz csatolásukat is kérik: 45 aláírással 1906. február 
2-án. 
   A legfontosabb azonban a templom, esetleg még paplak és iskola. Kell 
hozzá telek, az építéshez pénz, a fenntartáshoz kegyúr. 
   Telek: ez a várostól kérendő és remélendő. 
 

   Tekintetes városi közgyűlés! 
   Másfél századon át folytatott kisérletezés után, 1900. évi augusztus hó 
20-án, hazánk állami önállóságának kilenczszázados évfordulóján, első 
szent királyunk névünnepén, meglakult a miskolczi görög szertartásu 
katholikus hitközség. 
   Az egyházi élet és kultura fejlesztésén kivül e megalakult egyházköz-
ségnek főczélja arra törekedni, hogy istenitiszteletében visszanyerje az 
édes hazai nyelv használatát mindazon helyeken, hol azt a görög katho-
likus magyarok igényei, mások jogainak sérelme nélkül, megkivánják. 
   Miskolcz városa falain belül otthont alapitott a nemzeti szellemtől átha-
tott hitközség főleg azért, hogy itt középpontot teremtsen a magyar oltár-
nyelvnek s az ismét mind tovább terjedjen a megye területén lakó több 
mint tizennégyezer ruthén és tót ajku görög szertartásu katholikus hívő 
között. 
   Hogy pedig a miskolczi görög szertartásu katholikus hitközség hazafi-
as feladatának meg is tud felelni, igazolja azon tény, hogy a hitközség 
szervezésekor elhangzott magyar nyelvű istenitisztelet után a magyar ol-
tárnyelv iránti érdeklődés oly általános lett, hogy a környék e vallásu 
templomaiban, hol eddig a magyar nyelvü szertartás ismeretlen volt, rö-
vid idő alatt általános lett az oltárnál a magyar nyelv. Sőt jelenleg a me-
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gye északi részeiben is egyhangulag a magyar nyelvü szertartást köve-
telik. 
   Alapos és biztos a reményünk, hogy a miskolczi görög szertartásu lel-
készet rendezésével rövid idő alatt az egész megye területén lakó görög 
katholikus hívők magyar nyelven fogják végezni istenitiszteletüket, szer-
tartásukat s innét mind tovább fog terjedni az a felvidék idegen ajku bár, 
de a magyarosodásért lelkesülő Rákóczi leghivebb népe között. 
   Hitközségünk szegény, nem képes a város méltóságához s a hivők 
számához is mért diszes templomot és lelkészlakot épiteni, templom nél-
kül pedig nem képes a tettek mezejére lépni oly mértékben, melyre hi-
vatva van. 
   Mindenek előtt ezért Miskolcz városához, mint erkölcsi testülethez fo-
lyamodik hitközségünk támogatásért, segedelemért és ezért is járulunk 
mi a tekintetes közgyülés elé azon kérelmünkkel, hogy templomunk és a 
lelkészlak épületei részére a város tulajdonát képező, sóház megett fek-

vő területből 500 ٱ ölet a miskolczi görög szertartásu katholikus hitköz-
ségnek ingyen adományozni kegyeskedjék. 
   A hitközség jelenlegi vagyona mintegy 60 ezer korona; több oldalról 
helyeztek kilátásba segélyt a ternplomepités idejére ugy, hogy ha a kért 
telek adományoztatnék, rövid időn belül az épitést megkezdjük.  
   A templom tervrajzát, mely élénk bizonyságot teend arról, hogy az 
épülendő templom egyuttal a város ékességéül is fog szolgálni, a hely 
megadása után ahhoz alkalmazva be fogjuk terjeszteni. 
   Alázatos kérelmünket a tekintetes közgyülés kegyességébe ajánIva, 
maradunk a legméIyebb tisztelettel. 
   A miskolczi görög katholikus egyház tanácsa 
   Szaffka Pál,      Schirilla Andor, 
   világi elnök.      egyházi elnök. (39) 

 

   A telekhez – ha lenne, s miért ne adna a város – pénz is kell. Honnan? 
Két ötlet is van rá: sorsjátékból és az egykori ígéret miniszteri teljesítésé-
ből. A harmadik ötlet: ha az egyik visszamondta, akkor legyen egy másik 
kegyúr. 
 

   Magyar Királyi Lottójövedéki Igazgatóság, Budapest 
   A Nagyméltóságu m. kir. Pénzügyminister Urhoz intézett alázatos kér-
vényben a miskolczi gör. szert. kath. magyar ajkú hitközség temploma 
építésére a „Jótékonycélu Sorsjátékból‖ némi segélyért esedezik. 
   Végzés. 
   A nagyméltóságu m. kir. pénzügyministerium f. é. február hó 12-én 
10271 szám alatt kelt magas rendelete folytán értesittetik folyamodó 
Schirilla Sz. Andor miskolczi görög szert. kath. lelkész, hogy miután az 
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állami jótékonyczélu sorsjáték jövedelme kizárólag csak közjótékonysági 
czélokra fordítható, ennélfogva az építendő miskolczi templom ezen 
alapból nem segélyezhető. 
   Budapest, 1906. február 19-én …… osztálytanácsos (40) 

 

   1906. februári közgyűlés:  
…a kormány teljesítse végre a már 1797-ben megállapított kötelességét 
és építtesse föl azt a templomot és paplakot, melyre már akkor köte-
lezve volt. A főtiszt. egyházi elnök úr az országos levéltárban rátalált a 
miskolczi gör. kath. hitközségnek építtetni ígért emeletes parochia épület 
és a templom tervére, s a rávonatkozó iratokra. Senki sincs, ki a hit-
község érdekében szavát fölemelje, az egyháztanácsban tehát fölmerült 
a terv, küldöttségileg kérni a vallás- és közoktatásügyi minisztertől, hogy 
a kir. helytartótanács által többizben építtetni rendelt templomot és pap-
lakot építtessék végre fel. 
   Elnök a politikai helyzetre való tekintettel kifejezést adott abbéli aggo-
dalmának, nem fognak-e bennünket a hazafiatlanság vádjával illetni, ha 
küldöttségileg tisztelgünk oly miniszternél, kit a közvélemény törvény- és 
alkotmányellenesnek tart… a tisztelgést alkalmasabb időre kell hagyni, 
mely időpontot az elnökség választ meg… (41) 

 

      Vályi püspök a felterjesztett jegyzőkönyvre úgy reagál, hogy bízzák 
rá a lépéseket. A lelkész nyújtsa be hozzá az iratokat, hivatala pedig a 
kérést továbbítja. Ugyancsak juttassa el hozzá a hitközség kérvényét a 
kegyuraság ügyében, melyet ugyancsak továbbít a vallás- és közokt. mi-
nisztériumhoz. 
   A halvány reménysugár még fényleni látszik. 
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ÉPÍTKEZÉS, MAJD ISMÉT ÉPÍTKEZÉS 
 
 

   A Fodor féle épületek egyike bérbeadva, de az állandó javítások elvi-
szik a bérleti díjat. A másik, a papi lakás elég sötét és egészségtelen. 
Valamilyen megoldás szükséges, mégpedig anyagi alapok nélkül kivite-
lezhető. Az elgondolás a következő. Eladásra kerül az 51. sz. ház. A má-
sik, az 53. sz. alatti helyén olyan parókia épület készüljön el, amelyben 
kiadható lakrészek vannak, s a bérleti díjak a felveendő kölcsön vissza-
fizetését biztosítják. A törlesztés után is természetesen bevételi forrás 
marad. Grenyó Bertalan helybeli építész elkészíti az építendő három-
szintes – pincelakás, földszint, emelet – ház terveit a pályázati kiíráshoz. 
   A pályázati elbírálás előtt néhány nappal azonban írásban is megérke-
zik az a határozat, melyről karácsony előtt szóban már hírt adtak a Vá-
rosházáról. 
 

   1705/tk.909.sz. 
   Tulajdonjog bekebelezés iránti kérvénye Miskolc város közönségének 
a miskolci gör. kath. hitközség javára. 
   Végzés 
   Az 1908. évi dec. hó 4-én kelt Borsodmegye törv. hat. bizottsága ré-
széről 961/kgy.908 // 15242/ai.908 sz.a. jóváhagyott ajándékozási szer-
ződés s az ugyanakkor kelt vázlatrajz alapján a miskolci 331. sztjkvben 
az A-4. sor sz.a. foglalt 73 hrsz ingatlannak eddig be nem jegyzett terü-
lete 8 h. 250 négyszög öllel bejegyeztetni – ezután ezen ingatlan le- s 
abból a 73/a. hrsz. 200 négyszögöl „Templomhely‖ megnevezéssel a 
8512. sz. uj tjkvbe tehermentesen átjegyeztetni, ott arra a tulajdonjog a 
miskolci görög katholikus hitközség javára ajándék jogcímén bekebelez-
tetni – a 73/b. hrsz. 8. h. 50 négyszög ölnyi részlet pedig 331. sztjkvbe 
az eddigi tulajdonos: Miskolc város közönsége részére visszajegyeztetni 
rendeltetik, s a bej. foganatositása a tkvi hivatalnak meghagyatik. 
   Miről értesítendők: 
 1, Dr. Szentpály István polg. mester a bej. biz. ellátott eredeti szerződés 
és vázlatrajzzal 
 2, Schirilla Andor gk. lelkész 
 3, Kir. Adóhivatal a szerződés másolattal 
 4, Kir. Pénzügyigazg. 
 5, Városi bitaknyilvántartó hivatal 2 drb végzéssel. 
   Miskolc, 1909 évi febr. hó 15-én 
   Kir. tvszék, mint tkvi hatóság. (42) 
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   Templomépítés, vagy új parókia? – Mivel az új parókiára már megér-
kezett a püspöki engedély, a sorrend: parókia, majd templom. 
 
   Az új parókia 
 
   Tulajdoni lap 
   1909. jun. 23-án 6893. sz. a. a fenti végzés folytán 4757 helyrajzon 
(Szeles utcza 51. sz.) Grünberger Mór és neje (Schreiber Cili) tulajdoná-
ul átjegyeztetett. (Vételár 28 ezer korona). (43) 

 

   Az adásvételi szerződés szerint a vevők 1909. november 1-jén lépnek 
a nevezett ingatlanság birtokába – az ugyanis az új épület átadásának a 
határideje –, az első részletet, 25 ezer koronát azonban júl. 1-jén le kell 
fizetniük, mivel ez az építkezés fedezetének az alapja. A padláson vi-
szont raktározhatnak – tehát kereskedők a vevők.  
 

   Jegyzőkönyv 
   Felvétetett Miskolczon 1909. február 21-én 
   Tárgy: a Miskolczon építendő görög katolikus parochiális ház építési 
munkálataira beadott zárt ajánlatok felbontása és elbírálása. Jelen van-
nak: Hodobay Andor kanonok (szepesgömöri főesperes) püspöki megbí-
zott, Rojkovics Sándor kerületi esperes, Schirilla Szólon Andor lelkész… 
   Elhatároztatván, miszerint a jelenlegi parochiális ház eladassék és az 
új parochiális ház ugyancsak az egyház tulajdonát képező szomszédos 
53. sz. telken építtessék. Ezen építési munkálatokra pályázat iratott ki, a 
pályázati idő lejárván összesen 6 érdemleges pályázat érkezett be. Mie-
lőtt ezek felbontatnának, elnök kérdést intéz a közgyűléshez, hozzájárul-
e az építkezéshez? A közgyűlés azon megjegyzéssel, hogy a jelenlegi 
parochiális ház eladásából befolyandó összeg az újnak építésére fordit-
tassék, a különbözet pedig a házbéri jövedelemből törlesztessék – tehát 
a hivők külön megadóztatása nélkül – hozzájárul. 
   A beérkezett pályázatok felbontatnak. 
   Stim Lajos helybeli, ajánlata 50775 K 52 fill. Bánat pénz összege 2500 
korona. 
   Felföldy János helybeli, ajánlata 53000 K. Bánat pénz összege 2712 K 
88 fill. 
   Nugár Andor helybeli, ajánlata 54000 K. Bánat pénz összege 2700 K. 
   Hricz József helybeli, ajánlata 49469 K 70 fill. Bánat pénz csatolva 
nem lett. Nevezett kinyilatkoztatja, hogy az esetben, ha az építkezést ő 
kapná meg, ezen összegből 169 K 70 fillérrel hozzájárul a templomépí-
tési alaphoz. 
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   Feldmann Mór helybeli, ajánlata 52000 K. Bánat pénz összesen 2500 
korona. 
   Grenyó Bertalan helybeli, ajánlata 52559 K. Bánat pénz összege 2500 
korona. 
   A beterjesztett ajánlatok részletes megbírálása után a legajánlatosabb-
nak találtatott Hricz József ajánlata. Felhivandó tehát nevezett, hogy a 
bánat pénzt haladéktalanul tegye le, kötelességére teszi az egyház ne-
vezettnek, hogy a Grenyó Bertalan építész által a pályázati kiírásra elké-
szített tervezet készítési költségeit ő egyenlítse ki. Megjegyzi az egyház 
még azt, hogy a vízvezetéki munkálatokat külön szakemberrel óhajtja 
végeztetni, miértis ezt a tervezetből kiveszi, s fenntartja magának azon 
jogot, hogy ezt tetszése szerinti szakemberrel készíttesse. (44) 

 

   Milyen épületet is terveztek? – Az építési szerződésből látható (febr. 
25.). Az egyemeletes ház építése az elkészített terv szerint kezdetét ve-
szi 1909. május 1-jén és kulcsátadásig készre építendő 1909. november 
1-re. Az alapfalazat bodrogkeresztúri kőből, a falak első osztályú göröm-
bölyi téglából építendők. Pincelakás konyhákkal (mosókonyha is), a föld-
szinten és az emeleten 5 szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba, cseléd-
szoba és éléskamra építendők. Az utcára jön a frontra a terven feltün-
tetett balkon. A teljes kapubejárat kikövezendő, a bejáratnál szárnyas 
nagy vaskapu állítandó, kerekeken járó alappal és támasztékkal.  
   Püspöki jóváhagyás került az eladásra és kivitelezői szerződésre is. 
   Az épület befejezése átcsúszott a következő évre, s a kifizetendő 
végösszeg is módosult, természetesen fölfelé. Meg is érkezik a püspöki 
számonkérés és felszólítás az elszámolásra. Ez a következő. 
   Az anyagiak biztosítása: 
Az eladott épületért: 27.400 korona  

(-600 K az épület későbbi használatba vételéért) 
Kamat az elh. pénzért:        12 korona 
Lakbérből dec. 5-ig      525 korona 
Fölvett kölcsön  24.000 korona (Borsod Miskolczi Hitelbank) 
Kölcsön Schirilla A.-tól   5.338 korona 32 fillér 
   ------------------------------------------ 
   57.275 korona 32 fillér 
 
   Kiadások: 
Az épület terveiért       770 korona 
Az építész felvett  51.631 korona 34 
Templomra levonatott       -169 korona 70 
Vízvezeték szerelés    2.230 korona 
Villanyvilágítás berendezés      472 korona 15 
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Bádogos munka       653 korona 66 
Fáskamrák        230 korona 
Villanycsengők              74 korona 
Építési engedély       101 korona 87 
Pótengedély           15 korona 40 
Kérvényre bélyeg           2 korona 
Kölcsön kiadása: - ügynök      200 korona 
 - bélyeg          75 korona 
 - 5½ % 3 hóra         330 korona 
 - bekebelezési illeték       189 korona 
 - hitelesítés          32 korona 20 
 - ügyész és kamat       109 korona 
   -------------------------------------------- 
    57.275 korona 32 fillér. 
 
   Hricz József mellett a munkákat végezték: 
Vízvezeték szerelés: Stern és Bakos; 
Miskolczi Villamossági Részvénytársaság; 
Miskolczi Czementárugyár (aszfaltburkolat keramit szegéllyel); 
Wertheimer Simon épület- és műbádogos (bádogos munkák). 
 
   A templom építése 
 
   Ha a parókia elkészülte előtt a templom építése nem is kezdődhetett 
meg, ez nem jelentett tétlenséget. Engel Sámuel fakereskedővel már a 
telek tulajdoni átírása előtt megszületett a szerződés a miniszteri rende-
let szerinti kedvezményes favásárlásról. (A teljesítés és számlázás csak 
két és fél év múlva történt, de a rögzített engedménnyel.) 
 

   Szerződés 
   Köttetett a miskolci gör. kath. egyház és Engel Sámuel miskolci lakos 
között, melynek értelmében a földműv. m. kir. miniszter 66414/IB. sz. a. 
kelt rendeletére templomépítés céljára a hutai erdőből engedélyezett fát 
(127 m³ gömbölyű fenyő épületi fa) annak átvételét, stb. elvállalja az 
egyháztól s az engedélyezett 60% felét azaz 30 %-ot visszatérít az egy-
háznak Engel Sámuel ama kötelezettséggel, hogy a templom építésére 
a folyó árak legalacsonyabbikán az építkezésre szükséges fát a temp-
lom céljaira bármikor rendelkezésre bocsátja, az egyház azt pedig kész-
pénzzel átveszi. 
   Miskolc, 1908. dec. 17. (45) 
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   A gyűjtés, a fillérek egymáshoz rakosgatása folyamatos volt. Milyen öt-
letes formákat találtak: a templom javára szentképek árusítása; levelező-
lapok eladása a templom képével; gyűjtőívek településekre, egyházköz-
ségekhez, mecénásokhoz; országos könyöradomány gyűjtések; egyház-
megyei gyűjtés; jótékonysági színelőadás, hangverseny. 1910-ben az 
építési alap összege 24.373 korona volt, ezzel indult a munka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az adománygyűjtő levelezőlapra az első, Bánó Sándor tervének rajza került. 
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   Ifj. Galter János tervei alapján az építési engedély kiadását javasolja a 
Városi Építési Bizottság 1910. március 1-jén 3738/1910. sz. határozatá-
ban. Megjegyzés: az alapok kiásása, valamint a tető alá jutás is bejelen-
tendő a mérnöki hivatalnál. A kivitelezési munkákat – mint a parókiánál 
is – Hricz (Harsányi) József nyerte el. Az első, Bánó elképzeléséhez ké-
pest a templomkülső egyszerűbb, a fióktornyok pedig magasabbak. 
   Az alapkőletétel időpontja: 1910. május 22. Részletes beszámoló jele-
nik meg róla a „Miskolcz” napilap május 24-i számában. 
 

   - Alapkőletétel. Nagy ünnepségek közt ment végbe vasárnap, e hó 
22-én a miskolci görög kath. egyház építendő templomának alapkőleté-
tele. Az ünnepség szentmisével kezdődött a minoriták templomában, 
melyet Rojkovics Sándor esperes szentszéki tanácsos, Andor Miklós 
zsolczai, Hucskó Mihály görömbölyi és Schirilla Andor helybeli lelkész 
végeztek Rojkovics Pál, Andor Endre, Szuvák József papnövendékek 
segédletével. Ezután a közösség körmenetben vonult az alapkőletétel 
színhelyére, ahol Rojkovics Sándor esperes megáldotta az alapkövet. 
Schirilla Andor ezután felolvasta a következő templomalapító okiratot: 
   „Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
   Alapító oklevél. 
   A Szentháromság egy igaz Isten dicsőségére az Istenszülő Szűz Mária 
és minden szentek tiszteletére építendő első miskolczi görög szertartású 
katholikus templomának alapköve Rojkovics Sándor püspöki megbízott 
esperes szentszéki tanácsos által beszentelve letétetik. 
   X. Pius pápasága, I. Ferencz József apostoli király uralkodása, Dr. 
Vályi János eperjesi püspök kormányzása, Rojkovics Sándor esperessé-
ge, Schirilla Szólon Andor lelkészsége, Szaffka Pál kir. közjegyző világi 
elnöksége, Viszlay József gondnoksága, Báró Vay Elemér Miskolcz vá-
ros főispánsága és Dr. Szentpáli István polgármestersége alatt 1910-ik 
év május hó 22-ik (Gergely naptár) napján. 
   Hazádnak rendületlenül légy híve, óh magyar! 
   Ezután aláírták az okiratot, melyet a „Miskolcz‖, „Miskolczi Napló‖ és 
az „Ellenzék‖ legutóbbi számaival és a jelenleg használatos ezüst, nikkel 
és bronz pénzdarabokkal együtt egy pneumatikusan elzárt üveghenger-
be tettek. A Szózat hangjai közben falazták be a követ, mely a szép 
üveghengert tartalmazta.  
 

   A megkezdett munka a következő év januárjáig annyira haladt, hogy 
január 27-én a sekrestyét kápolnává lehetett szentelni. Ez lett a hétköz-
napi szentmisék helye. 
   A gyűjtés összegét megemelte a hatvanezer koronás állami segély. Ez 
biztosította a folyamatos építkezést.  
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   1911. december 3. – a templomtoronyra ünnepélyesen felkerül a há-
rom és fél méter magas kereszt, a helybeli görög keleti egyház értékes 
adománya. Története igen érdekes. 1875-ben egy vihar ledöntötte az 
ortodox templom tornyát. 1876-ban Miskolcon járt Milán szerb király, aki 
megígérte, hogy keresztet állíttat az újonnan felhúzott toronyra. A ke-
reszt azonban késett, helyette csak a kereszt tervrajza érkezett Miskolc-
ra. A görög kereskedők később ennek alapján a szerb király adományát 
be nem várva, új keresztet készíttettek, melyet a toronyra fel is húztak. 
Évek múlva megérkezett Milán vörösrézből készült dúsan aranyozott 
keresztje, ezt már csak a templom hajójában helyezték el. Ezt kérte el 
Schirilla Szólon Andor parókus a templom építésekor és kapta meg 
adományként. A szertartást Rojkovich Sándor kerületi esperessel együtt 
végzi Suba Ernő tábori lelkész és a parókus. 
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   1912. augusztus 28. (Julián-naptár szerinti Nagyboldogasszony ünne-
pe) – négy harang felhúzása és szentelése. Az állványokkal együtt Sop-
ronból érkeztek a harangok a Gömöri pályaudvarra, egyenesen az öntés 
helyéről: Seltenhofer Frigyes fiai, legelső magyar tűzoltószer-, kút-, szi-
vattyu-gép-gyár, harang és érczöntödéből. Íme a négy harang: „Üdvöz-
légy Mária” a pócsi kegyképpel 920 kg – Keresztelő Szent János képé-
vel 522 kg – Szent Miklós képével 262 kg – Szent Antal nevére szentel-
ve (ehhez Pálfaláról a Molcsányi család adományával). 
   1912. szeptember 15. – templomszentelés. A címünnep Szűz Mária el-
hunyta, vagyis Nagyboldogasszony. 
   Nézzünk bele ismét a helyi lapokba, részletes beszámolót közölnek. 
 
   Miskolczi Napló (politikai napilap), 1912. szeptember 17. 
    - A görög katholikus templom felszentelése.  Vasárnap délelőtt 
szentelték fel nagy ünnepségek közepette a görög katholikusok új temp-
lomát a Buza-téren. Pontban 9 órakor a papság a plébánia épületébe 
gyűlt össze s onnan 50 koszorúslány és a környékbeli falvak 10 gondno-
ka kíséretében vonultak a templomhoz, ahol a helybeli lelkész Schirilla 
Andor üdvözölte Rojkovits Sándor esperest. Beszédében vázolta az 
egyház 150 éves történetét, mely szakadatlan kísérletezésekből és tapo-
gatódzásból állott, miután szegénysége miatt képtelen volt templomot 
építeni. Végre az 1900. év Szent István napján megalakult Szaffka Pál 
elnöklése alatt a hitközség. 1905-ben nevezték ki Schirilla Andort helyi 
lelkésszé, aki a hívők egybegyűlt filléreiből hozzáfogott a templom felépí-
téséhez. Az esperes válaszában kiemelte ama körülmény magasztos 
fontosságát, hogy ez a hitközség van hivatva arra, hogy központja le-
gyen a vármegye, valamint a szomszéd vármegyék magyar ajkú görög 
katholikus híveinek. 
   Ezután a körmenet résztvevői bevonultak az óriási közönséggel meg-
töltött templomba, mire megkezdődött a szertartás. A szertartást, mely 
mindvégig tiszta magyar nyelven folyt le, Kristóf Endre felsőborsodi es-
peres, Mihalovics József szentszéki tanár, Bacsinszky István tábori lel-
kész, Gulovits Ernő, Kobuliczky Cyrill, Kristóf Miklós, Schirilla Andor, ifjú 
Rojkovits Sándor plébánosok és Azlén Emil hitoktató végezték Rojkovits 
Pál és Szuvák József papnövendékek segédletével. A szertartás után a 
templom külső falait körmenet közben izsóppal meghintették. Ezek után 
a szentséget a sekrestyéből – hol eddig az istentiszteletek tartattak – 
körmenettel a templom főkapuján, harangzúgás és a hívők éneklése 
mellett bevitték. 
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   Ellenzék (A miskolczi függetlenségi és negyvennyolcas párt hivatalos 
közlönye) szeptember 21. 
   Templomszentelés. 
   Az elmúlt vasárnap ment végbe a Buzatéren épült új görög katholikus 
templom felavatása, felszentelése. Nagy jelentőségű esemény ez az ifjú 

A templom látképe képeslapon. 
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egyházközség életében. Sugártornyú impozáns új Istenházával egyrészt 
megszilárdulását és állandó fennmaradását dokumentálta, másrészt pe-
dig oltárt emelt a katholikus hitéletnek s a kultúrának, hol édes anyanyel-
vükön hirdetik azután az evangélium igéit, ápolják a tiszta erkölcsöt és 
az igaz vallásosságot s terjesztik a művelődést. 
   Ki hitte, remélte volna, hogy a múlt század utolsó éveiben egyházköz-
séggé tömörült görög kath. hívőknek régi hő vágya ily rövid idő alatt 
megvalósul? És íme, felséges királyunk, a magyar kormány, a megbol-
dogult Dr. Vályi János eperjesi püspök s Miskolcz városának hathatós 
támogatásával és a hívek áldozatkészségének igénybevételével ma itt 
áll a monumentális szép mű, amelynek bár belső berendezése, felszere-
lése még fogyatékos, de kész arra, hogy benne az istentiszteletek meg-
tartassanak s így nemes hivatását megkezdhette. 
   A felszentelés napján vettük az örvendetes hírt, hogy Ő Felsége feje-
delmi adománynyal tette lehetővé, hogy a belső berendezés mielőbb tel-
jesen és fényesen elkészüljön s méltóan díszítse a sikerült alkotást. 
   Sokan fáradoztak e templom tervének megvalósításán, elsősorban az 
egyházközség buzgó megteremtője és jelenlegi világi elnöke, Szaffka 
Pál kir. közjegyző, de a munka oroszláni részét az egyházközség fiatal 
és agilis lelkésze, Schirilla Andor végezte s így az érdem javarésze is őt 
illeti. 
   Fillérnyi vagyona sem volt az egyházközségnek, midőn 7 évvel azelőtt 
lelkésszé nevezték ki Schirilla Andort s felvetette a templomépítés tervét. 
Az új lelkész azonban fáradhatatlan tevékenységével, csüggedést nem 
ismerő kitartásával csakhamar megteremtette a szükséges alapot, jó-
részt a hívők filléreiből s íme, az egy év előtt megkezdett építést már a 
vasárnapi szenteléssel koronázhatta be, kézzelfoghatóan bizonyítván be 
ezzel azt, hogy minden sikerül, csak akarni és kitartóan dolgozni kell. Ő-
szinte elismeréssel adózunk e helyen is Schirilla Andor főtisztelendő úr-
nak s szívből kívánjuk, hogy nemes buzgóságát mindenkor a mostani-
hoz hasonló siker jutalmazza. 
   A templomszentelési ünnepély reggel 9 órakor kezdődött, amikor is 
Rojkovits Sándor kerületi esperes és püspöki kiküldött az 50 fehérbe 
öltözött koszorús leány, s a környékbeli falvak egyházi gondnokainak s a 
papság fényes kíséretében vonult fel körmenetben a plébánialaktól a 
templom elé, hol Schirilla Andor lelkész üdvözölte s egyben röviden vá-
zolta a templom építésének történetét. A püspöki kiküldött megköszön-
vén az üdvözlést, magas szárnyalású beszédet mondott a templomok je-
lentőségéről, kiemelvén a miskolczi egyházközséget és új templomát, 
mint a közeli és távoli vidék magyar ajkú görög katholikusainak leendő 
központját. Ennek befejeztével fölszentelte a templom külső falait, majd 
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a belső részeket, végül fényes segédletével, a harangok zúgása köze-
pette vitte be körmenetben az eleddig a sekrestyében tartott szentsége-
ket a templomba. Ezután kezdetét vette a szent mise, amelyet a püspöki 
kiküldöttel együtt Kristóf Endre felsőborsodi esperes, Mihalovics József 
szentszéki tanár, Bacsyinszky István tábori lelkész, Gulovits Ernő, Kobu-
linszky Cirill, Kristóf Miklós, Schirilla Andor, ifj. Rojkovits Sándor plébáno-
sok és Azlen Emil hitoktató végeztek, Rojkovits Pál és Szuvák József 
papnövendékek segédletével. 
   A zsúfolásig megtelt templomban (közel 2 ezer ember volt bent) sok 
szem lábadt könnybe az örömtől megható és mindvégig magyar nyelven 
énekelt mise alatt, s a meghatottság csak fokozódott, amidőn Kobu-
linszky Cirill, Garadna ifjú lelkésze lépett a szószékre s költői szépségek-
ben gazdag szónoklatban említette a nap jelentőségét. 
   A mise magasztosságát és szépségét nagyban emelte a helybeli és 
vidéki kántorok éneke mellett egy alkalmi női kar is, melynek kedves 
hangjai mélyen bevésődtek a hívők lelkébe. 
 
   Nézzünk szét a templom körül és a templomban is, ki mindenki dolgo-
zott rajta. 
   Kerekes István fuvaros – harang felhúzásakor szállítás; 
   Sesztina Lajos lakatos mester – villámhárító levezető huzal; 
   Hradil Vilmos címtábla gyára – keresztre feszület és két db emléktábla 
fehér alapon; 
   Erdődy Gyuláné villamos világítás szerelő vállalata – izzókkal szerel-
vényezés; 
   Pliegler J. Ferencz üveg-, porczellán-, csillár készítő – templom abla-
kainak beüvegezése; 
   Rossy Lajos czement és aszfalt vállalata – templom előtti keramit bur-
kolás; 
   Rétay és Benedek Műintézet, Budapest: 
   24 drb templomi pad terv szerinti kivitelben, 3-3 fm. hosszúságban, do-
bogóval ellátva, fenyőfából, tölgyfatalppal, támlával és könyöklővel, tér-
deplő zsámollyal, 2 sor kidolgozott elő- és hátrésszel, felállítással, mázo-
lás és fényezéssel (3.360 Kor). 
   Oltár görög stílben, magyar motívumokkal, mennyezettel, 4 oszloppal, 
asztallal, szentségházzal; száraz egészséges lucfenyőfából megépítve, 
tölgyfa oszlopokkal beeresztve. A magyar motívumok terv szerint festve, 
a többi részek tölgyfa színre festve és erezve, a párkány fölötti díszek 
majolika utánzatban festve. A mennyezet belül kékre festve, arany csilla-
gokkal. Az oltár 6 méter magas és 260 cm széles. Szállítva és felállítva 
(2.000 K). 
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   A templom belső berendezésének egységességét biztosította, hogy 
egy helyen készültek. Az ikonosztázion hat évvel később ugyanabban a 
műintézetben, mint korábban a baldachinos oltár és a padok (Rétay és 
Benedek). Melles Géza kanonok szentelte fel 1918. szeptember 1-jén. A 
Kastyák-féle ingatlan adomány kétezer koronája volt az anyagi alap, 10 
koronás emléklapokat árusított az egyházközség. A képekre külön me-
cénások jelentkeztek: Hinczák Mihály, Tóth Pál, Veress Józsefné, Hor-
nyák Mihály, Nagy Mihály, Nagy János, Kiss Imre, Pregun Ferencné, Ve-
reb András, Kolman Sámuel, Bialkó Mihály, Bialkó János, Lukács István, 
Csonka Sándor, Kerekes Miklósné, Balogh János, Bányay Kornél, Rem-
beczky Jánosné, Gnant Pálné, Komka Miklós és Béla, Xivkovics Emilné 
(9.600 K). 
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Levelezőlapok a templom belsővel. 
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   Az előcsarnok falán két emléktábla hirdeti a templom alapítóit. 
 

   Ez a görög katolikus templom épült a Miskolc várostól felajánlott telken 
a hivők önkéntes adományából Schirilla Szólon Andor esperes lelkész-
sége, Szaffka Pál és dr. Hodobay Sándor v. elnöksége, Viszlay József 
és Hornyák Mihály gondnoksága, Hinczák Mihály jegyzősége alatt. 
1912-ben Galter János tervei után építette Harsányi József. 1918-ban 
Seidner S. kifestette. 
   A templom alapítói: 148 név. E nevek között található pl.: I. Ferencz 
József, Firczák Gyula püspök, Vályi János püspök és több pap neve. 
 

   S még egy gondolat. 
   A templom immár állt. Körülötte a világ forgott, változott. Miskolc egy-
házközsége új egyházmegyébe került. Ferenc József király, mint legfőbb 
kegyúr, a magyar közjog előírásainak megfelelően 1912. május 6-án 
megalapította a hajdúdorogi egyházmegyét. X. Pius pápa az 1912. jú-
nius 8-án kiadott „Christifideles graeci” kezdetű bullával kanonizálta. 
Scapinelli bécsi nuncius 1912. november 17-én adta ki a bulla végrehaj-
tására vonatkozó dekrétumot. Az egyházmegye apostoli kormányzója 
Papp Antal munkácsi püspök, első püspökének, Miklósy Istvánnak a fel-
szentelése Hajdúdorogon történt 1913. október 5-én. 
   Miskolc a Zempléni főesperességben a Miskolci esperesi kerület paró--
kiája. 
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AZ ÖRÖMÖK A GONDOKKAL NEMESÜLNEK 
 
 

   Adomány, vagy kölcsön? 
 
   A Szeles utcai ingatlanok vásárlásánál megjegyeztem, hogy kilenc év 
múlva az örömből üröm lesz.  
   1911. november 19-én dr. Vályi János püspök meghalt. Utóda Novák 
István lesz, Papp Antal munkácsi püspök szenteli fel 1914. január 11-én 
az ungvári székesegyházban.  
   Répássy György kanonok Papp Antal munkácsi püspökhöz fordul – aki 
apostoli kormányzóként áll a hajdúdorogi egyházmegye élén – a 20.000 
koronás miskolci tartozás ügyében. Azaz az eperjesi egyházmegye 
visszaköveteli az egyházközségtől, vagy az új egyházmegyétől azt az 
összeget, amelyet annak idején kölcsönként adtak a parókiális épületek 
megvásárlására. Papp Antal a kerületi esperestől kér felvilágosítást az 
ügyről 1913. április 14-én. Schirilla a munkácsi püspöknek, majd né-
hány hónap múlva az újonnan felszentelt Miklósy István püspöknek is le-
írja álláspontját: szó sem volt annak idején kölcsönről, hiszen azt az egy-
házközség 1904-ben se nem kérte, se nem állítottak ki róla semmiféle 
bizonylatot. Az 1904. évi március 13-i egyháztanácsi ülésen a hitközség 
az egyházmegyei főhatóság adományát köszönettel vette tudomásul, s 
tíztagú küldöttséget menesztett Eperjesre. A küldöttség előtt a boldog-
emlékű püspök úr ismételten kijelentette, hogy a lelkészlak megvételére 
fordított összeg a hitközségtől visszaköveteltetni nem fog soha. E tényál-
lás mellett a hitközség a papilak vételét első perctől fogva a mai napig 
adománynak tekintette és tekinti. Tény az is, hogy 1904. óta sem kamat, 
sem tőketartozás fizetése nem történt, püspöki intézkedés nem szorgal-
mazta. 
   A követelés követelés maradt. Polgári bíróság elé is került az ügy, az 
„Eperjesi gör. kath. székeskáptalan felperes” és „Miskolczi gör. kath. 
egyházközség alperes” ügyében a Miskolczi Törvényszék 1916. április 
8-ára tanúkihallgatást rendelt el. 
   Lám, az új egyházmegye alakulásának, kiépítésének sokféle kisebb-
nagyobb gondja-problémája is volt! 
 
   Fenyegetés és bombamerénylet 
 
   1914. február 23. – Debreceni bombamerénylet. Egy adományként be-
jelentett csomag robbant fel Miklósy püspök lakosztályában. Ő megme-
nekült, de az új egyházmegyének három vértanúját kellett gyászolnia: 
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Jaczkovics Mihály helynököt, Slepkovszky János titkárt és dr. Csath 
Sándor ügyvédet. Az egész ország döbbenten fogadta a hírt. Két román 
merénylőt keresnek, akik – a nyomozás szerint – Miskolcon is átutaztak. 
Csak nem kapcsolható össze a két eset? 
 

   Miskolczi Napló, 1914. febr. 25. 
   Életveszélyesen megfenyegették Schirilla Andor görög katholikus es-
perest. Miskolczra nyúlnak a debreczeni merénylet szálai. Névtelen levél 
a Vasgyárból – „Soha nem fog magyarosítani!‖ Görög katholikus temetés 
a Vasgyárban pap nélkül. 
   A debreczeni merénylet országos szenzációvá dagadt és óráról-órára 
rémesebb titoktól rántja le a leplet. A szenzációs ekrazit-robbanás nem-
csak a debreczeni iparkamara épületét robbantotta fel, hanem megnyi-
tott előttünk földalatti mélységeket, sötét titkokat, egy alattomosan és fa-
natikus következetességgel dolgozó maffia véres törekvéseit. Óráról-órá-
ra új részletek kerülnek napvilágra, a román nemzetiségi izgalmaknak 
mindig új és kiapadhatatlannak látszó fejezetei. Az ország dermedt meg-
döbbenéssel áll e véres és gyilkos utakon rohanó törekvéseknek immár 
nyitott barlangja előtt és arra gondol, hogy ezekkel akar Tisza István áru-
ló paktumot kötni. 
   Hiteles és megdöbbentő bizonyítékai fekszenek előttünk annak, hogy a 
debreceni merénylet szálai Miskolczra is elnyúlnak és pedig nem kevés-
bé veszélyes formában, mint Debrecenben. 
   Scirilla Andor, a miskolczi görög katholikus egyház esperese öt nappal 
ezelőtt és tegnapelőtt egy-egy névtelen levelet kapott, melyekben életve-
szélyes fenyegetésekkel illetik Schirillát. A leveleket a Vasgyárban adták 
fel és egy mondatuk így szól: „Megmutatjuk, hogy tovább itt nem fog ma-
gyarosítani!‖ 
   A leveleket munkáskéz írhatta, mert rossz írás és ortográfiai hibákkal 
vannak tele. A fogalmazás azonban határozottan intelligens elmére vall s 
így jogos a feltevés, hogy e leveleket intelligensebb ember diktálta. 
   Schirilla Andor – mint munkatársunk előtt elmondta – a leveleket meg-
semmisítette, de néhány nap múlva, ha Debreczenből hazaérkezik, 
megteszi a feljelentést a rendőrségen. 
   Hogy ezek a névtelen levelek összefüggésben vannak a debreczeni 
merénylettel, és hogy a két dolognak ugyanaz a forrása, mutatja határo-
zottan nemcsak az, hogy mindkettő a napokbban történt, hanem az is, 
hogy dr. Miklósy István gör. kath. püspök a katasztrófát megelőzőleg 
ugyanilyen értelmű fenyegető leveleket kapott. Miklósy püspök sajnos 
nem törődött a levelekkel, mert erősnek érezte magát. 
   A vasgyári román nemzetiségű munkások magatartására élesen rávi-
lágít ez az eset. Tegnapelőtt temetés volt egy vasgyári román munkás 
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házánál. A gör. kath. vallású család a temetésre nem engedte a görög 
katholikus magyar papot. Inkább pap nélkül, román beszéddel temették 
el a halottat. 
   Holnap délelőtt lesz a debreczeni katasztrófa áldozatainak temetése, 
melyen a miskolczi görög katholikus egyházat Schirilla Andor esperes és 
Szaffka Pál, a miskolczi egyház világi elnöke képviseli. 
 
   Az alapító világi elnök halála 
 
   Szaffka Pál királyi közjegyző, a miskolci görög katolikus egyházközség 
világi elnöke 1914. szeptember 6-án, szombaton 61 éves korában várat-
lanul meghalt. Mennyi mindent tett egyházáért, egyházközségéért, a gö-
rög katolikusságért!  
   A görög katolikus templomban ravatalozták fel. Szerda de. 10 órakor 
végezte a temetést Schirilla Andor esperes, az elhunytat a mindszenti te-
metőben helyezték örök nyugalomra (I. parcella, 12. sor, 6. sír). Gyászol-
ják: felesége és fia, Szaffka Dénes vasgyári tisztviselő, fivére Szaffka 
Dénes budapesti kir. járásbíró és a kiterjedt rokonság. 
   Az újságok minden nap a világháború eseményeivel jelennek meg. E 
fontos híradások között szerényen jelenik meg ez a gyászhír. 
   Az egyházközség háláját azzal mutatta meg, hogy Szaffka Pál emlé-
kére egy színes ablakfestményt dedikált az egyház pénztárából. A ke-
reszthajó bal oldali üvegfestménye Szent István királyt ábrázolja, amint a 
koronát felajánlja a Magyarok Nagyasszonyának.  
 
   Harangok rekvirálása 
 
   Militärbauabteilung des Militärkommandes Kassa 
   Nr. 12834 – Vergütung von Glocken. 
   1916. december 10. 
   A hadügyigazgatás részéről átvett harangok fejében a kassai m. kir. 
adóhivataltól mint katonai fizetőpénztár utján kiutalva: 3 harangért 3.472 
korona. (46) 

 
   1925-ben sikerül újakat öntetni a Harangművek Rt.-nél: 1 db 560 kg 
súlyú „G”; 1 db 272 kg súlyú „H”; 1 db 100 kg súlyú „E” harangot. A II. vi-
lágháború majd ismét harangáldozattal jár. 
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ESEMÉNY – MOZAIKOK 
 
 

   Gör. Kath. Tudósító 
 
   1920. június 4. Trianon.  
   A Magyar Királyságot értelmetlenül tönkretették. Megfosztották terüle-
tének kétharmadától, területét – Horvátországot nem számítva – 283 e-
zer négyzetkilométerről 93 ezer négyzetkilométerre csökkentették, lakos-
ságát 18,2  millióról 7,6 millióra. Schirilla Andor cikke erről szól. 
 

   Szomorú számok 
   Hazánk területén lakott 9.010.305 r. kath., 2.007.916 gör. kath., 
2.333.979 gör. kel., 2.603.381 ev. ref., 1.306.384 ág. ev., 911.227 izr., 
74.275 unit. - A csonka országban van 4.707.839 r. kath., 156.058 g. 
kath., 77.383 g. kel., 1.596.709 ev. ref., 462.537 ág. ev., 466.178 izr. és 
5.063 unit. Ezekből látjuk, hogy eddig az ág. ev.-okat és az izraelitákat 
felülhaladtuk számban, jelenleg pedig tetemes többségre jutottak velünk 
szemben. A számarány nyomban megváltozik azonban, ha Kelet-Felső-
magyarországot, az ugynevezett „Ruszka-Krajnát‖ visszacsatolják, mert 
e területen 435.898 hittestvérünk él. 
   Jelenleg a 2120 parochiánk közül a demarkáción kívül esik 2013, és 
csak 107 esik a csonka Magyarországra. A hajdudorogi egyházmegye 
163 parochiájából 86-ot tartott meg,az eperjesi 20-at, a munkácsi 1-et. A 
szamosujvári, nagyváradi, lugosi, balázsfalvi, körösi egyházmegyék tel-
jes egészökben megszállott területre esnek. 
   Csonka Magyarországon egyetlen egy gör. kath. magasabb jellegű 
tanintézet sincs. Legnagyobb egyházközségünkben, a több mint 10.000 
g. katholikust számláló Hajdudorogon, mely helyről egyházmegyénk ne-
vét nyerte s melynek temploma ma egyetlen kathedrálisunk (székesegy-
házunk), csak jól szervezett elemi iskoláink vannak. 
   Éreznünk kell nagyon szegénységünket, szeretnünk kell nagyon egy-
házunkat s a fájó érzésnek, a végtelen szeretetnek teremteni, alkotni 
kell. Kart a karba, vállat a vállhoz s ugy mi, maradék gör. kath. magyarok 
is fogunk tudni alkotni, s ugy fogunk gyarapodni. Kevesen vagyunk, sze-
gények vagyunk, nagyon erősen tartsunk össze! (47) 

 

   Kell valami összefogás, kell valami öntudat emelés.  
   1921 – Miskolc immár központtá nőtte ki magát. Nagy város intézmé-
nyeivel, számos iskolájával. Kész a szép nagy parókia, a templom, a pa-
rókus kerületi esperes lett. Emlékszünk az alapítók névsorára, a kétkezi 
munkások többségére? Húsz év elteltével más összetétellel találkozunk! 
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Íme az egyházközség vezetőségének a névsora: a világi elnök dr. Hodo-
bay Sándor polgármester helyettes később Miskolc polgármesteri széké-
ben ül (1922-1935); a pénztárnok Sárady István máv. főellenőr; a gond-
nok Hornyák Mihály kocsigyártó; ellenőrök Ernőy Olivér főgimn. tanár és 
Kozma Ferenc, a Miskolczi Bank Rt. cégvezetője; a jegyző Hinczák Mi-
hály vármegyei hivatalnok; a kántor Zékány Tivadar állami elemi iskola 
igazgató; az egyháztanács tagjai pedig Balogh Bertalan máv. felügyelő, 
Bányai Kornél máv. felügyelő, Bihun János tanító, Demkó János máv. 
hivatalnok, Gaganecz István máv főkalauz, Gerzanics János tanító, Ju-
hászovics Antal főszolgabíró, Kiss János máv. hivatalnok, Kiss Imre fő-
kalauz, Kerékgyártó József főkalauz, Mátray Kálmán rendőrkapitány, 
Nagy Mihály máv. főkalauz, Legeza László a Magyar-Olasz Bank áru-
osztályfőnöke, dr. Melles Sándor törvényszéki jegyző, Pekár Lukács ta-
nító, Suba Ervin rendőrkapitány, Szerbák Géza postafőnök, Szalontay 
Antal cipész, Szaffka Dezső vasgyári ellenőr, K.Tóth János iparos, Tóth 
István postafőtiszt, Tóth Sámuel építész, Viszlay József iparos, Ujhelyi 
Sándor máv. főfelügyelő, Zajácz János iparos, Mikle Mihály perecesi 
gondnok, bányász és Szőke István máv. főkalauz.  
   A megerősödés az egyházközségi életben is valós. A parókus így fo-
galmaz az 1920-as esztendő értékelésében: 
 

   Egy viselt miseruhával jöttem tizenhat év előtt ide – kísérőm a gúny és 
a sajnálkozás volt – s ma felszerelésünk felveszi a versenyt bármelyik 
temploméval. A berendezése a legszigorúbb szakértők bírálatát is meg-
állja. A négy elemi iskolában, három gimnázium, három polgári, reál, két 
kereskedelmi, máv. tanoncműhely, az iparitanonc iskola és a tanítóké-
pezdében összesen heti 28 órában részesült az ifjúság hitoktatásban, 
mely hitoktatást kizárólag a lelkész végezte. 
   Anyakönyvi adataink: keresztelés 74, esketés 17, temetés pedig 48 
volt. 
   Perecesi híveink óhaja, hogy ott egy kis kápolnát építsünk. Ez még 
nem oldható meg, de ha elhatározásuk és lelkesedésük nem szalma-
láng, mihelyt az idő engedi, a szép tervet keresztülvihetjük. 
   Az iskola létesítése, mely a jövő megteremtésének alapfeltétele, bár 
ma még teljesen kivihetetlen, lelkes kongregánistáink mégis összegyűj-
tötték már az első filléreket, letették már az első téglát 7000 koronát e-
redményező gyűjtésükkel. Jobb sorsra érdemes ifjúságunk kiiskoláztatá-
sára is ki kell nyújtanunk segélyül kezünket. Hogy mikor leszünk abban a 
helyzetben, hogy internátust létesíthessünk számukra, a jövő titka. En-
nek is letettük az első alapját: 600 K összeget. Nevetségesen csekély-
nek tűnik ez fel, de ne feledjük el, hogy a mustármagból is terebélyes fa 
nő fel. 
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   A húsvéti ünnepekkor fiataljaink nagy mennyiségű szenteltet gyűjtöttek 
össze s osztották ki a városi aggápolda és a vakok intézetének gyá-
moltjai között. (48) 

 

   Nos, már tudjuk, hogy nyolc évtizednek kellett eltelnie, hogy a Miskolci 
Görög Katolikus Általános Iskola négyszáz kisdiákot oktasson és nevel-
jen. Ennél öt évvel kevesebbet, hogy a Görög Katolikus Egyetemi Kollé-
gium is megnyissa kapuját. S milyen szép, hogy azóta is nagy mennyi-
ségben ajánlanak fel a hívek a húsvéti szenteltből, hogy a szociális ott-
hon lakóit megörvendeztessék. 
   Az összefogás és öntudat emelésére egy lap megjelentetése lett az új 
terv. Gör. Kath. Tudósító. A kéthavonta megjelenő 16 oldalas lapot szer-
keszti Schirilla Sz. Andor esperes-parókus. Az első évfolyam első száma 
1921. áprilisában jelenik meg. A lap indításának bejelentésekor a paró-
kus megnyugtatja az egyháztanács tagjait, hogy a kiadás költségei nem 
fogják terhelni az egyházközség pénztárát. Az egyes számok árai u-
gyanis 4 korona, s nagylelkű támogatók segítik a nyomdai és terjesztési 
kiadásokat. A szerkesztőség és kiadóhivatal a parókia maga, de nem 
csak a miskolci görög katolikusokat szólítja meg a Tudósító. Íme az első 
szám beköszönő cikke. 
 
   Üdvözlünk, testvér ! 
   Legelső szavunk, mellyel e kis lapocskát útnak indítjuk, hála, a fel-
támadt Krisztus-Isten erőt adó, akaratot edző kegyelme iránti végtelen 
hála szava, amit érzünk mi, az uttörő munkára meghívottak akkor, mikor 
gyarló erőink e szerény eredményét: a „Gör. Kath. Tudósító‖ első számát 
eléd helyezzük, testvér. 
   Töretlen uton indul meg vállalkozásunk. 
   Latin szertartásu testvéreinknek ma már több helyen vannak Egyházi 
Tudósitóik mely Tudósitók születési heIye épp városunk. Innen, váro-
sunkból plántálódott át hazánk több városába, hogy egy-egy nagyobb 
hely egyházi, hitéleti, társadalmi mozgalmáról beszámoljon, hogy a hívő-
ket az Egyház tanításainak ismeretében elősegítse, egyházi kötelessé-
geikről tudósítsa, hogy közelebb hozza városaink nagymérvű megnöve-
kedése s ezáltal az egyes plébániák nagy lélekszáma, meg a modern vi-
lág bizonyos foku nihilista világnézete által az Egyháztól és ez összekötő 
édes kapocs nélkül egymástól is eltávolodó híveket. Röviden, bizonyos 
fokban prédikációt, hitoktatást, egyházi és hitbuzgalmi életet jelentenek e 
kitűnő Tudósítók. 
   A mi Tudósítónk nem lehet teljesen az elsőrendű minta hű mása, a-
minthogy Egyházunk helyzete is más, különösen a csonka Magyaror-
szágban. Egyházközségeink kicsinyek, a városokban  —  bár erősen fej- 
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lődnek — mégis majdnem elveszőek. E megrablott hazában pedig köny-
nyes szemmel kell néznünk, hogy mi maradt. 
   Tudósítónk tehát nem íródhat egy egyházközség részére, hanem meg-
maradt testvéreink összességének akar utmutatója, értesítője, buzdító, 
lelkesítő eszköze lenni. Azt szeretné elérni kis lapunk, hogy megmutassa 
néked, Testvérünk, hogy mennyien és hol vagyunk; hol és mit csinálunk, 
azt akarjuk Testvérünk, hogy megkönnyítsük e kis tábornak a kézfogást, 
az együttörvendezést, az együttszomorkodást. 
   Épp azért a feltámadt Krisztushoz tör fel esdő imánk s tőle kérjük, tőle 
várjuk szerény munkánkra az áldást, gyarló munkánkhoz az erőt, hogy 
olyanok lehessünk, hogy minden testvérünknél szívesen látott vendég, 
szeretettel fogadott barát tegyen kis lapunk. 
   Kicsinységünk teljes tudatában bár, mégis Isten kegyelmébe vetett tör-
hetetlen hittel s bízó reménnyel bátran, fennhangon köszöntünk, üdvöz-
lünk, Testvér! Üdvözlünk s hívunk a munkára, hívunk a harcba, a küzde-
lembe, hívunk Egyházunk erősítésére s hitüket bátran megvalló s azok 
szerint élő tagjaiban naggyátételére. 
   „Feltámadt Krisztus halottaiból!‖ Támadjunk fel mi is a félálomból, lép-
jünk ki nyíltan, büszkén a küzdőtérre, vessük le a régi közönyt s alkos-
sunk, hogy gyarapodjunk. 
    Kívánjuk, hogy az a szent tűz, mely bennünk éget mikor e talán me-
rész vállalkozásba fogtunk, hevítsen téged is, Testvér s késztessen Egy-
házunk érdekében erős, kitartó munkára. Késztessen a meglevő kevés-
nek, szinte parányinak megvédésére, késztessen ujabb, nagyobb alkotá-
sokra. E lapocska mindig kész lesz arra, hogy a legnagyobb részt is vál-
lalja a munkában. 
   Benned, hithűségedben, megértésedben bízva, Testvérünk, indítjuk te-
hát utnak lapunkat. 
   Hiszünk az örök szeretetben, kinek dicsőségét akarjuk szoIgáIni, hogy 
áldásával fogja kísérni munkánkat s reméljük, hogy önzetlen fáradozá-
sunk nem tesz hiábavaló. 
   Üdvözlünk, Testvér! (49) 

 

   A Gör. Kath. Tudósító feladata Schirilla megfogalmazása szerint ma – 
és mindig ez marad – értesíteni, tudósítani az egyházat szerető híveket 
az egyes egyházközségek életéről, mely egyházközségek munkája vagy 
munkátlansága adja magyarországi egyházunk életét. Egyházunk élete, 
munkája pedig az egyházat szeretőket érdekli. Hisz’ ebből tudjuk meg, 
hogy hol, mint és mennyien vagyunk, ki, hol és milyen társadalmi pozíci-
ót tölt be, hol, mit és mint csinálunk vagy – nem csinálunk. További fela-
data, hogy a hívőknek emlékezetébe idézze, vagy megtanítsa az ünne-
pek jelentőségére s az egyházzal szemben tartozó kötelességre. Lehet-
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e valaki buzgó, hű fia egyházunknak, ha a lényeggel nincs tisztában s a 
lényegeseket nem teljesíti? Ma ezenkívül feladatunk az ébresztgetés. 
   Az első szám jobbára miskolci témákkal és hírekkel foglalkozik. A har-
madik számban viszont több egyházközségről is lehet olvasni: Szatmár-
németi, Makó, Rozsály, Máriapócs. 
   A lap azonban nem lépte át az első évfolyam küszöbét. Egy egyház-
község nem tud olyan anyagi áldozatot felvállalni, amely folyamatosan 
biztosít alapot egy szinte országos terjesztésű lapnak. Az alapgondolat, 
a kezdeményezés mustármagja azonban tényleg fává terebélyesedett. S 
a lap neve is tovább élhetett. A MAGOSZ, azaz a Magyar Görögkatoli-
kusok Országos Szövetsége 1921. októberében megindította a havonta 
kétszer megjelenő hivatalos közlönyét, s a lap címe: Görögkatholikus 
Tudósító. Szerkesztőség és kiadóvihatal: Nyíregyháza, Bercsényi u. 4.; 
a felelős szerkesztő Kozma János nyírcsászári parókus; egyes szám ára 
5 korona. Schirilla Andor a MAGOSZ igazgatósági tagja volt. Biztos va-
gyok benne, hogy neki is köszönhető az immár igazán országos terjesz-
tésű lap, a címe legalábbis mindenképp. 
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   Papp Antal érsek Miskolcon 
 
   Papp Antal 1867. november 17-én született Nagykállóban. Szülei, é-
desapja id. Papp Antal nagykállói parókus, édesanyja Karczub Klemen-
tina 13 születendő gyermeke közül a legidősebb. Három testvére lett 
még pap, két lánytestvére pedig papné. Napkoron végezte elemi iskoláit. 
Ungvár következett kis megszakítással, szülei ugyanis Lőcsére küldték 
egy időre, hogy elsajátítsa a német nyelvet. Az ungvári „királyi katholi-
kus” főgimnáziumban érettségizik jelesen 1884-ben. Bizonyára nagy 
ajándék számára szülei példája, hogy a papi hivatást választja. Pásztélyi 
János püspök a budapesti „középponti papképző”-be küldte, a budapesti 
királyi tudományegyetem hittudomány-hallgatója. 1889-ben végez, 1889-
90 között tanfelügyelő az ungvári papi fiúárvaházban, 1890-től három 
éven át levéltáros. Firczák Gyula püspök szenteli pappá 1893. december 
24-én – ugyancsak szenteste lesz halála napja is. Az aulában kapja sor-
ra feladatait, iktató, majd fogalmazó lesz, 1897-től püspöki titkár, majd 
irodaigazgató 1901-től. Címei: pápai tb. káplán (1899), szentszéki taná-
csos (1902), pápai házi főpap, apostoli protonotárius (1905), az egyház-
megyei káptalan kanonokja, püspöki helynök (1911).  
 

   Főpásztora kérésére segéd-
püspöki kinevezést kap utódlási 
joggal, melyet Firczák Gyula püs-
pök körlevélben tudat egyházme-
gyéjével 1912. április 16-án. „Fo-
lyó év június elsejétől kezdve, a-
mikor a nemeslelkű főpásztor 
jobblétre szenderült, munkácsi 
megyéspüspök vagyok Isten és 
az Apostoli Szentszék kegyelmé-
ből, ezen ősi egyházmegye kor-
mányzását átvettem.” – kezdi 
Papp Antal első körlevelét. 
 

   Püspökszentelését az ungvári székesegyházban Drahobeczky Gyula 
kőrösi püspök végzi 1912. október 14. hétfőn, a Julián-naptár szerinti 
Szűz Mária oltalma ünnepén. Egyben viseli a tapolcai apát címet is. Egy 
fontos megbízatást kap püspöksége elején: 1912. november 17. – 1913. 
október 5. között az újonnan felállított hajdúdorogi egyházmegye apos-
toli kormányzója, tőle veszi át Miklósy István az egyházmegyét. 
   A Görög Katholikus Szemle „Üdvözlünk Főpásztorunk!” című köszöntő 

Papp Antal érsek 
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cikke (1912. október 13.) nem hallgatja el az egyházmegyei gondokat: 
„Munkácsegyházmegye püspökének lenni soha sem volt könnyű feladat, 
mert nehézzé tette azt egyrészt híveinek szegénysége, másrészt az e-
gyetértésnek nagyon sokszori hiánya, de leginkább az a sok megoldásra 
váró kérdés, amely oly hosszú ideig elmaradottságban tengődő, de ké-
sőbb annál rohamosabban fejlődni kezdő egyházmegyénk életét állan-
dóan kísérte. De ma lenni Munkácsegyházmegye püspökének, amikor a 
modern romboló szellem hozzáférkőzött népünk szívéhez is, amikor a 
külföldi álapostolok bejárják falvainkat s szóval és röpiratokkal megingat-
ják népünk lelkében nemcsak a tradicionális hazaszeretetet, hanem a 
katholikus egyházhoz való hűséget is – nehéz feladat.”  
   Kárpátalja területe Papp Antal püspöksége idején történelmi átjáróház 
volt: Osztrák-Magyar Monarchia – 1867-1918 (Ferenc József, IV. Ká-
roly); Magyar Köztársaság – 1918-1919 (Károlyi Mihály); Hucul Köztár-
saság – 1918. dec.-1919. jún. (Klocsurak Sztefan); Ruszka Krajna auto-
nómia – 1918; Magyar Tanácsköztársaság – 1919 (Kun Béla); Cseh-
szlovák Köztársaság – 1918-1939 (Masaryk, Benes, Sirovi, Gacha). Ve-
gyük hozzá az I. világháborút és Trianont. Több pasztorális nehézséggel 
kellett szembenéznie. 1916. május 4-én Nyíregyházán értekezletet tar-
tott a három egyházmegye püspöke – Miklósy István hajdúdorogi, Novák 
István eperjesi és Papp Antal munkácsi püspök –, amelyen a magyar 
kormány kérését figyelembe véve elhatározták a  Gergely-naptár beve-
zetését 1916. június 24. kezdettel. A megvalósítás azonban nagy ellen-
kezést, egyes helyeken lázongást eredményezett. A munkácsi egyház-
megyében 1918. november 21.-én visszaállították a Julián-naptárt. A ha-
táron túli szláv könyvek behozatalának megállítását is célozta a betűre-
form. A magyar kormány kérte, hogy a ruszinok a cirill betűk helyett a la-
tin betűket használják, az országos szintű oktatási egység így könnyeb-
bé válik. A szerkönyvek átírására nem került sor, körlevelében azonban 
Papp Antal bejelentette a tankönyvekben a latin betűk alkalmazását. Ezt 
az intézkedését is hamar vissza kellett vonnia. Mindezek erősítették az 
ortodoxiára térítők, a skizmatikus mozgalom tagjainak fegyvertárát. Ez 
végig kísérte a püspöki működést. Az egyházmegyében súlyos zavargá-
sok voltak, templomok elfoglalása, kifosztása, papok eltávolítása, áttéré-
sek jelentették a gondokat. A több tízezer egyházát elhagyó görög katoli-
kus hallgatott a vádakra és ígérgetésekre: az ősi hagyományokat meg-
változtatják; kifosztják a szegényeket, ezután minden ingyen lesz, sőt 
szétosztásra kerülnek az egyházi földek; a magyarság csak kihasználja 
a ruszin népet; a vallási többség szerint fog igazodni a templom, az isko-
la és az egyházi vagyon rendezése. Az állandó figyelmeztetés és az ál-
lami szervek közbelépésének igénye mellett meghirdeti a Hitvédelmi fü-
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zetek kiadását, hogy a szavak mellett olvashassák is a hívek a katolikus 
tanítást. Az erőszakkal elfoglalt görög katolikus templomok és ingatlanok  
visszaszerzésére megindította a pereket. Személyesen látogatta a paró-
kiákat, hogy buzdítsa a népet. Jelenléte ellen több helyen szerveztek a 
skizmatikus mozgalomhoz tartozók ellenkezést. Husztbaranyán testi ép-
ségét kellett védeni, ott éjszakázva a parókia épületére törtek. 
   1918. október 28-án létrejön a független csehszlovák állam, a felvidéki 
és kárpátaljai területeken a katonai megszállással megtörténik a politikai 
hatalomátvétel. Gyors ütemben eltávolítják a magyar közigazgatás veze-
tőit, hivatalnokait. 1920. június 4., Trianon: Kárpátalja Csehszlovákia ré-
sze. Papp Antal nem volt hajlandó letenni a csehszlovák állam iránti hű-
séget bizonyító fogadalmat. 1924. elején Rómában tartózkodott. A 
Szentszék erélyes közbelépését kérte a cseh kormánynál az egyház-
megye ügyeiben, XI. Piusz pápa előtt feltárta a valós helyzetet. Hazaér-
kezése után körlevélben közölte az egyházmegye papságával, hogy 
tehetségét és erejét a reá bízottak vezetésére használta, s engedelmes-
kedve pápai felmentésnek, lemond a püspöki székről (1924. július 4.). A 
szentatya egyben küzikei címzetes érsekké nevezte ki – X. Piusz pápa 
1912. április 29-én, a küzikei vértanúk ünnepén nevezte ki püspökké. Át-
veszi az eperjesi és munkácsi egyházmegyék Magyarországon maradt 
egyházközségeiből alakított apostoli exarchátus vezetését, felruházva a 
megyéspüspököket megillető jogokkal és kiváltságokkal. Lemondása 
után még egy évig az ungvári püspöki palotában lakott, mert Miskolcon, 
melyet székhelyéül szemelt ki, nem tudott megfelelő lakást kapni. 1925. 
szeptember 11-én a csehszlovák hatóságok az országból kiutasították. 
Előbb Budapesten tartózkodott, majd október 27-én Miskolcra érkezve 
átvette az exarchátus kormányzását. A tapolcai apátság haszonélvezete 
megmaradt, ez jelentette hivatalának és személyének jövedelmét. Mint 
királyilag kinevezett tapolcai apát az Apostoli Szentszék és a magyar 
kormány biztosítékával tarthatta meg birtokait. Miskolc városa nagy ün-
nepélyességgel, fellobogózva fogadta a „magyarságáért meghurcolt püs-
pököt”. A fogadóbizottság a vasútállomástól a Búza téri templomig kísér-
te. Ünnepi szertartás után a Városházán folytatódott a köszöntés,  tiszte-
letüket tették a városi és egyházi szervezetek küldöttségei. Maga Mis-
kolc városa nem tartozott az exarchátus területéhez, de a közlekedést és 
a birtokot tekintve a legkézenfekvőbb letelepedési hely Miskolc volt. A 
Hunyadi u. 3. sz. alatti ház megvásárlásával megoldódott a hivatal és a 
lakás kérdése. A székhely pedig bekerült az elnevezésbe: Miskolci Gö-
rög Katolikus Apostoli Exarchátus (Adminisztratúra). 
   Papp Antal érsek Miskolc városának megbecsült tekintélyes polgára 
volt, papi jubileumait a város is ünnepelte. Miskolc Város törvényhatósá-
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ga örökös tagjává választotta. Püspökségének 25. évfordulóján megkap-
ta a királyi titkos tanácsos címet. Az apostoli exarchátus önállóságának 
közjogi elismerését is jelentette, hogy 1940-ben felsőházi tag lett. Támo-
gatásával indult meg a Keleti Egyház c. görög katolikus tudományos- és 
egyházpolitikai folyóirat, évi tíz számmal helynöke, dr. Szántay-Szémán 
István szerkesztésében, tíz évfolyam jelent meg. Számos liturgikus kiad-
vány jelent meg Miskolcon, az egész görög katolikusság örömére. 
   1945. karácsonyára december 
24. dátummal a konzultorok a há-
ború befejezése utáni örömmel ír-
tak ünnepi levelet főpásztoruknak. 
A köszöntő sorok már nem érkez-
tek el hozzá, 1945 szentestéje a 
Teremtőjével találkozás napja lett. 
Miskolci temetése után a köz-
gyám-tiszt a következő jegyző-
könyvet állította ki: „Igazolom, 
hogy néhai Papp Antal c. érsek, 
Miskolc, Hunyadi u. 3. sz alatti la-
kos a haláleset felvételekor va-
gyontalannak találtatott.” 
   Ilonka testvére átvitette a földi 
maradványokat Hajdúböszörmény-
be, szülei mellé. Onnan szállították 
jelenlegi nyugvóhelyére, a mária-
pócsi bazilika kriptájába. 
   Lapozzuk fel MAGOSZ (Magyar Görögkatolikusok Országos Szövet-
sége) hivatalos közlönyének, a „Görögkatholikus Tudósító”-nak korabeli 
számait, hogy megérezzük Papp Antal Miskolcra érkezésének hangu-
latát. 
 

   Görögkatholikus Tudósító, 1925. október 18. 
   Papp Antal érsek 27-én vonul be Miskolczra 
   Mult számunkban az érsekhez közelálló forrásból vett információ sze-
rint jeleztük, hogy Papp Antal c. érsek, a meg nem szállott eperjesi és 
munkácsi egyházmegyei parókiák apostoli adminisztrátora, kit a csehek 
székhelyéről durván kiutasítottak, a közel napokban Miskolcra jön, hogy 
hivatalos működését a görögkatholikus élet e viruló empóriumában meg-
kezdje… 
   Miskolc nagy és emlékezetes napnak néz elébe. November 14-én lesz 
21 esztendeje, hogy Schirilla kanonok, akkor még szerény ujmisés pap, 
első szentmiséjét mint Miskolc lelkésze az ottani minorita templomban 

Papp Antal érseki címere. 
Jelmondata:  

Az Úr az én erősségem. 
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bemutatta, s alig két decennium főpapi székhellyé emelte a szépen fej-
lődő gör. kath. hitélettel dicsekvő várost. 
   Miskolc nem esik az érsek joghatósága alá, a hajdudorogi püspökség 
fennhatósága alatt marad változatlanul, de azt a diszt, melyet a hitköz-
ségnek az érsek ottani rezideálása fog nyujtani, ez a körülmény csak 
még emelni fogja. Ezért üdvözli őt szeretettel Miskolcon nem csak az ot-
tani gör. kath. egyház, hanem az egész görögkatholikusság is. 
   Az érsek kiutasitásával s uj elhelyezkedésével a fővárosi és vidéki la-
pok igen részletesen foglalkoznak. Az alábbiakban a Budapesti Hírlap és 
a miskolci Magyar Jövő interwiewja alapján adjuk a főpap kálváriájának 
történetét. 
   Miért üldözték a püspököt? 
   A Ruthén-földön a helyzet a csehek 1919. januárjában történt bevonu-
lásával tökéletesen megváltozott. Már a megszállást megelőzőleg, a for-
radalom alatt mutatkoztak zavarok, mert a betódult jövevényeknek sike-
rült Huszt környékén néhány községben félrevezetni a népet s megte-
remteni a tulajdonképen politikai célokat szolgáló skizmatikus mozgal-
mat. 
   Természetesen a megszállással az én helyzetem is megváltozott. Sor-
som ugyanaz lett, mint a többi megszállás alatt élő magyaroké. Lépten-
nyomon éreznem kellett, hogy teher vagyok ott a megszállók szemében. 
Már 1919. nagypéntekje előtt ki akartak toloncolni csak azért, mert meg-
tudták, hogy nagypénteken magyarul szándékozom prédikálni. Ugyana-
zon év májusában már a püspöki palota egy részét is igénybevették a 
megszálló csapatok felett parancsnokló Henoque francia generális ré-
szére. Kénytelen voltam saját lakosztályommal és hivatalaimmal össze-
szorulni. S ez az állapot egész ott létem alatt tartott. 
   Igen nagy bünömül rótták fel, hogy nem tettem le az általában hűség-
eskünek nevezett fogadalmat. Megjegyzem, hogy ennek letételére hiva-
talosan, írásban nem hívtak fel. 1920-ban keresett föl a cseh kormányzat 
egy embere, Pesek, akkori ungvári tanügyi referens és mások példájára 
hivatkozással célzásokat tett a fogadalom letételére. Én akkor kijelentet-
tem neki, hogy a fogadalmat már csak azért sincs módomban letenni, 
mert még a békeszerződések sincsenek ratifikálva. Pesek ezt tudomásul 
vette s azóta nem is zaklattak többé a fogadalom letételére irányuló kí-
vánsággal, ami nem jelenti azt, hogy a másirányú molesztálások és zak-
latások ne folytatódtak volna. Azonban azt, hogy nem tettem le a foga-
dalmat, nem tudták megbocsátani. 
   Hibámul rótták föl, hogy mikor Masaryk elnök Ungvárra érkezett, nem 
tisztelegtem előtte. Még mielőtt szó lett volna Masaryk elnök úr utazásá-
ról, kidolgoztam augusztusi programomat és tizenhat egyházközségem 
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lelkészeinek jeleztem, hogy meg fogom őket látogatni. A napokat is, 
amelyeken meg fogok érkezni, közöltem velük. Ezek a látogatások a 
schizma által veszélyeztetett helyekre voltak tervezve. Két hét múlva jött 
a híre annak, hogy Masaryk elnök úr ellátogat Ungvárra is. Egy alkalom-
mal papjaimat küldöttségben vezettem föl a kormányzósághoz, hol szó-
vátéve nehéz helyzetemet, Ehrenfeld Péter kormányzó oda nyilatkozott, 
miszerint fontosabb az, hogy elmenjek és megnyugtassam híveimet, 
mintsem hogy itt maradjak Ungvárott az elnök úr fogadására. Az alkor-
mányzó egyébként közölte, hogy az elnök úr ott lesz Kőrösmezőn, amire 
én megjegyeztem, hogy ekkor én a szomszédos Rahó községben fogok 
tartózkodni és onnan át fogok menni az elnök úr meglátogatására. 
Ehrenfeld alkormányzó azt mondta, hogy nagyon jól van így a dolog. De 
az elnök úr nem jött el Máramarosba és így tervezett tisztelgésem is el-
maradt. 
   Ezt a körülményt használta föl Benes ellenem és emiatt mondta 1922. 
január 1-én, mikor Ungváron járt, a következő kijelentést: Az úr ellen 
annyi adat és kifogás merült fel, hogy a respublika presztizse is megkí-
vánja, hogy az úr innen távozzék. Az úr magyar ember, aki nem itt szüle-
tett és itt semmi keresnivalója nincsen. Most már ne is tegye le a foga-
dalmat, mert úgy sem fogadnánk el azt. – Benes kezdettől fogva rajta 
volt, hogy kivegye a népet kezemből, azonban törekvése hajótörést 
szenvedett. Mindazonáltal továbbra is szívós kitartással dolgozott. 
   Mikor megtudták a csehek, hogy a Szentatya kyzikei c. érsekké kine-
vezett, egyre jobban sürgették, hogy hagyjam el a cseh-szlovák köztár-
saság területét. Én kértem, hogy adjanak nekem cseh útlevelet, mert hi-
szen a trianoni és saint-germaini békeszerződés értelmében csehszlo-
vák állampolgár vagyok, vagy legalább is meg kellett kapnom az állam-
polgárságot. Harmincöt évig laktam megszakítás nélkül Ungvárott és 
Ungvár város képviselőtestülete 1923. december 15-én hozott egyhangú 
határozatával megadta nekem az illetőséget azzal, hogy már 1895-ben 
illetőséggel rendelkeztem Ungvárott. Ugyanis 1890. óta lakom Ungvá-
rott, adót fizettem, tagja voltam a városi képviselőtestületnek 1908., a 
vármegyei törvényhatósági bizottságnak 1901. óta. 
   Zseltvay csupán egy alantas hivatalnokkal ezt az egyhangúan hozott 
határozatot önmagához megfellebbezte és a képviselőtestület egyhangú 
határozatát megsemmisítette. A zsupáni határozat ellen 1923. december 
végén beadtam fellebbezésemet az ungvári kormányzósághoz. A felleb-
bezés ott hevert elintézetlenül másfél évig. Ez év junius 24-én egyik hi-
vatalnokomat elküldtem a rendőrigazgatóságra azzal a kéréssel, hogy 
adjanak nekem rendes cseh-szlovák útlevelet. A rendőrigazgatóság visz-
szaüzente nekem, hogy az útlevelemet megkapom, csak küldjek be két 
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fényképet. Ennek a felhívásnak eleget tettem. Mikor pár nap múlva hiva-
talnokomat újból elküldtem az útlevélért, akkor közölték vele, hogy az út-
levél már ki van állítva, de még nem adhatják ki, mert ehhez előbb fel-
sőbb helyen engedelmet kell kérni. Az útlevelemet nem kaptam meg és 
az ügy tovább húzódott egész augusztus 18-ig, mikor is kikézbesítették 
nekem a prágai belügyminiszter végzését, amelyben a zsupán határoza-
ta ellen beadott panaszomat elutasította azzal a megokolással, hogy én 
nem vagyok cseh-szlovák állampolgár. Erre következtek az egyre szigo-
rúbbá váló sürgetések, hogy távozzam el Ungvárról. 
   Augusztus 29-én egy cseh rendőrtanácsos keresett fel és szóbelileg 
felszólított arra, hogy hagyjam el Ungvár város és a cseh-szlovák köztár-
saság területét, de eredménytelenül távozott tőlem, miután hangoztat-
tam, hogy a szóbeli közlés nekem kevés és a kiutasítást csak úgy ve-
hetem tudomásul, ha arról is írást kézbesítenek nekem. 
   Szeptember 1-én erre írásban is felhívtak arra, hogy szeptember 10-ig 
hagyjam el Ungvár város és a cseh-szlovák köztársaság területét. Szep-
tember 10-én délben egy újabb és szigorúbb hangú felhívást kaptam a 
rendőrigazgatóságtól, melyben közölték velem, hogy amennyiben hu-
szonnégy órán belül, azaz szeptember 11-én déli 12 óráig el nem ha-
gyom Ungvár város és a cseh-szlovák köztársaság területét, karhatalom-
mal fognak kikísértetni a magyar határra. És meg is történtek erre az in-
tézkedések. Rendőrök szállották meg azokat az utcákat és utakat, ame-
lyeken át kellett Csapra mennem. Autón utaztam szeptember 11-én a-
nyámmal és nővéremmel együtt Csapra. Észrevettem, hogy egész sereg 
detektív követett. 
 

   Görögkatholikus Tudósító, 1925. november 1. 
   Október 27-én tíz perccel tizenkét óra után robogott be Miskolcra a 
gyorsvonat, melyet Berényi Béla kormányfőtanácsos, máv. üzletvezető 
személyesen vezetett. A díszes városi küldöttség, melyben a tanács és 
a törvényhatósági bizottság tagjai csaknem teljes számban részvettek, a 
fellobogózott peronon várakoztak. Elsőnek maga az érsek jelent meg a 
kocsi ajtajában, kit harsány éljenzés fogadott. Az érseket oldalkanonok-
ja, dr. Szémán István követte, kíséretében voltak Papp Emil dr. miniszte-
ri osztálytanácsos és még sokan. A város nevében Hodobay Sándor dr. 
polgármester fogadta az érseket. Ő ezután kíséretével együtt a vasuta-
sok sorfala között a pályaudvar előtti térre ment, hol a város díszfogata 
várta. 
   Az összes templom harangjainak zúgása közben indult meg a hosszú 
kocsisor, az elemi és középiskolák ifjúsága állott kétoldalt sorfalat. A 
templom közelében a görög katholikus ifjúság fogadta a főpásztort. A bu-
zatéri gör. kath. templom fenyőágakkal s virágokkal gazdagon feldíszített 
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hajóját ezalatt zsúfolásig megtöltötték a hatóságok, hivatalok, egyesüle-
tek és az érsek joghatósága alá tartozó hitközségek küldöttségei. A 
templom bejárata előtt állított diadalkapuban egyházmegyéjének papjai 
teljes ornátusban várták főpásztorukat. Az érsek felöltötte méltóságának 
jelvényeit, a violaszinű palástot és koronát s pásztorbottal kezében a 
templomba lépett. A templom ajtajánál Schirilla Szólon tb. kanonok, a 
miskolci gör. kath. egyház lelkésze üdvözölte s az egyházmegyei főható-
ság meghagyásából rendelkezésére bocsátotta templomát. 
 

   Miskolcon a főpapi Szent Liturgiákat Papp Antal tehát a Búza téri 
templomban végezte. Érdekességként is nézzük meg a nyolcvan évvel 
ezelőtti ünnepi szertartási rendet. 
 

   1930. Karácsony. 
   December 25. csütörtök, karácsony első napján reggel 8 órakor diák-
mise. 9 órakor nagy segédlettel főpapi misét mond Papp Antal érsek, 
melyen az énekkar énekel Hornyák Olga karnagy vezetésével. 10 órakor 
nagymise népénekkel, mise közben szentbeszéddel. Fél 12 órakor olva-
sott mise. Délután 3 órakor vecsernye. Pénteken és szombaton, kará-
csony második és harmadik napján reggel negyed 8 órakor reggeli isten-
tisztelet, 8 órakor diákmise, 9 órakor olvasott misét mond Szémán István 
dr. prelátus, 10 órakor nagymise népénekkel, közben szentbeszéddel. 
Fél 12-kor olvasott mise. Délután 3 órakor vecsernye. 
 

   1931. Húsvét. 
   Nagypénteken délelőtt 10 órakor Királyi imaórák, délután 3 órakor 
nagy esti ájtatosság, Jézus halála, végzi segédlettel Mocsár Endre. Utá-
na Jézus sírbatétele, végzi Papp Antal érsek. A szertartás alatt az ének-
kart Hornyák Olga vezényli. Utána szentbeszédet mond Szémán István 
dr. prelátus. Este 7 órakor kis esti ájtatosság a szentsírnál. 
   Nagyszombaton 7 órakor és fél nyolc órakor olvasott mise, 8 órakor 
énekes nagymise, este 7 órakor a szentsírnál esti kis ájtatosság. 
   Vasárnap éjfél után a Feltámadás szertartása körmenettel. Reggel 8 
órakor nagymise szentbeszéddel, utána miroválás. Minden istentisztelet 
után pászkaszentelés. 
   Húsvét hétfőn és kedden: reggel 7 órakor reggeli istentisztelet, 8 óra-
kor diákmise, 9 órakor énekes mise énekkarral, 10 órakor népénekes 
nagymise szentbeszéddel, fél 12 órakor olvasott szentmise. Délután 3 
órakor délutáni istentisztelet. 
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   Görög katolikus kultúrház kérelme 
 
   Nagytekintetű városi Közgyűlés! 
   Alulírottak, a miskolci gör. szert. kath. hitközség nevében és képvisele-
tében azon tisztelettel teljes kérelemmel járulunk a Nagytekintetű Köz-
gyűlés elé, hogy egyházunk kultur-törekvéseinek támogatására a Sol-
tész-Nagy Kálmán utca és az Ujvilág utca sarkán levő városi telket nagy-
lelkűen ingyen egyházunknak ajándékozni méltóztassék.  
   Tisztelettel teljes kérelmünk indokolására bátorkodunk legelsősorban 
hivatkozni a nemes város azon jóindulatára, a mellyel az egyes egyhá-
zak kultur-törekvéseit mindenkor készségesen és hathatósan támogatni 
kegyeskedett. A mi kultur-törekvésünk egyszersmind lelki életünk és ha-
ladásunk szempontjából valósággal elsőrendű szükségletre irányul. Kul-
turházat óhajtunk emelni a kérelmezett telken és pedig olyat, a mely a 
városnak is méltó díszére szolgáljon. Kényszerit minket erre az a szinte 
lehetetlen helyzet, hogy vallás-erkölcsi és kulturális összejöveteleink, 
előadásaink megtartására semmiféle termünk nincs, sőt még egyházi ta-
nácskozásokra alkalmas tanácstermünk sincs és így parochusunk ma-
gán lakását vagyunk kénytelen ilyen célra igénybe venni. Nincs hitvallá-
sos jellegű saját iskolánk sem, a melynek a tanterme esetlegesen vagy 
legalább átmenetileg pótolhatná a tervezett kultur termet, illetve kulturhá-
zat s ha az egyes iskola-igazgatók szivességéből nagyon fontos esetben 
össze is gyűlhetünk, valamelyik más jellegű iskola tantermében, de rend-
szeres hitéleti és kulturális munkára, a mely a hitközség örvendetes nö-
vekedése folytán egyre égetőbb problémává lesz, - saját otthonunk hiá-
nyában még csak gondolnunk sem lehet. 
   Mindezek alapján mély tisztelettel és ismételten kérjük a Nagytekintetű 
Közgyűlést, hogy a fentebb érintett teleknek céljainkra leendő ingyenes 
átadására vonatkozóan mielőbb szives és kedvező határozatot hozni 
méltóztassék. Az építendő kulturház tervrajzait, miután azoknak a telek 
lehetőségeihez kell alkalmazkodniuk, csak akkor lesz módunkban bemu-
tatni, ha a kedvező határozatot kézhez vesszük.  
   Magunkat és egyházunk ügyét a Nagytekintetű Közgyűlés jóindulatába 
ajánlva vagyunk 
   Miskolc, 1931. március hó 20-án. 
   Kiváló tisztelettel: Schirilla Szólon Andor tb. kanonok ‚ 
   esperes-parochus, egyházi elnök. (50) 

 

   A kért épület átépítéséről vázlat is készült, komoly terv azonban nem. 
   A közgyűlés válasza is nemleges volt. 
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Az egyházközség gyászjelentése 
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   Az egyházközség első parókusának halála és temetése 
 
   Hosszas betegeskedés, kórházi gyógykezelés után 1943. február 11-
én, csütörtökön este következett be a szentségekkel megerősített Schi-
rilla Szólon Andor parókus halála. A gyászt mindenki átérezte. 
   Az egyháztanács másnap ülést tart, a temetést megszervezik. Az egy-
házközség is és a család is készít gyászjelentést. Az egyházközségire 
rákerül a „porácsi” előnév. Porács kisközség Szepes vármegye iglói járá-
sában, eredeti neve Vereshegy. A Schirilla család származási helye.  
 

   A miskolci gör. kat. egyházközség elnöksége és vezető testületei Isten 
bölcs végzésein megnyugvó, mély fájdalommal jelentik, hogy az egyház-
község szervezője s első lelkésze, 
   Nagyságos és Főtisztelendő 
   porácsi SCHIRILLA SOLON ANDOR 
parochus úr, a hajdudorogi gör. kat. székeskáptalan tb. kanonokja, a 
miskolci gör. kat. egyházkerület esperese, számos társadalmi, kulturális 
és jótékonysági egyesület, szervezet és testület vezetőségi tagja stb. 
stb.  
folyó évi február hó 11-én este 6 óra 15 perckor, alkotó tevékenységben 
dús életének 62-ik, áldozópapságának és miskolci lelkipásztori műkö-
désének 38-ik évében, hosszú és gyötrelmes, de igaz papi lelki erővel 
viselt szenvedés után, a betegek szentségeivel megerősitett, mindvégig 
hiveiért égő s a nagy számadásra folytonosan készülő nemes lelkét Al-
kotója kezeibe visszaajánlotta 
   A miskolci gör. kat. egyház létalapját ő vetette meg, az egyházközség 
felvirágoztatása az ő fáradságot nem ismerő, áldozatos lelkének gyü-
mölcse, szép templom, méltó parochiális épület, számos hitbuzgalmi és 
jótékony intézmény hirdeti egy emberöltőt meghaladó időn át hiven telje-
sitett, buzgó munkálkodását, hivei pedig s nem utolsó sorban egyház-
községünk egyszerűbb sorsu emberei és szegényei pedig emberszerető 
jósága miatt fogják emlékét szivükbe zárni 
   Drága lelkipásztorunkat és atyánkat szombaton, február 13-án délelőtt 
10 órakor, ünnepélyes engesztelő szentmise-áldozattal kapcsolatosan 
fogjuk beszentelni, drága tetemei mellett a vasárnapi parochiális szent 
liturgiát délelőtt 10 órakor szintén ő érette fogjuk bemutatni, földi marad-
ványait pedig ugyancsak vasárnap, február 14-én délután 3 órakor a gör. 
kat. templomban végzendő temetési szertartás után, a mindszenti róm. 
kat. sirkertben reá váró pihenő helyén az örök életre való boldog föltá-
madásig nyugalomra helyezni. 
   Én pedig igen örömest áldozok és azonfelül magamat is feláldozom a 
ti lelketekért. Kor. II. 12. 15 (51) 
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   A dr. Dudás Miklós püspök-főpásztor által végzett ünnepélyes temeté-
sen, február 14-én, vasárnap a hattagú székeskáptalant, melynek a 
megboldogult tb. kanonokja volt, Melles Géza, dr. Mihalovics Sándor és 
dr. Papp György valóságos és dr. Krajnyák Gábor tb. kanonok képvisel-
ték. A kerület papsága teljes számba jelen volt. A papi temetés előző 
nap történt.  
   A temetés valóban emlékezetesen impozáns tömeg jelenlétében zaj-
lott. Az énekkar a Kiss Dénes tanár-karnagy vezetése alatt álló kiváló 
énekkarok legjobbjaiból alakult. A mindszenti rom. kat. egyházközség in-
gyen adott át megfelelő díszes helyen levő nyughelyet (1. parcella, 4. 
sor, 5. sír). 
   Miskolc városa, egyházközsége gyászolja családjával együtt: özvegye, 
fiai László és Pál, leányai Ilona (Pénzes Gézáné) és Mária (dr. Ma-
gyarsóky Ferencné), testvére Achil. A családi gyászjelentés felsorolja a 
népes rokonságot is. 
   A templom előcsarnokában emléktábla őrzi az első lelkész nevét. 
 
   Beszámoló az 50. esztendő kezdetén 
 
   1949. augusztus 20. – Képviselőtestület megújítása utáni ülés. Kozma 
János parókus beszámolója. 
 

   1900. augusztus 20-án, tehát pontosan 49 éve mutatták be Miskolcon 
b.e. lelkipásztorunk segédlete mellett az első magyarnyelvű szentmisét, 
mely után a Vörösmarty utcai rom. kat. elemi népiskolában megtartották 
egyházközségünk alakuló közgyűlését. Lelkes kezdeményezésüket úgy 
az egyházi, mint az állami főhatóságok magukévá tették. Az eperjesi 
püspöki szentszék 1902. február 26-i határozatával a miskolci gör. kat. 
egyházközséget és önálló lelkészetet kánonilag is megalapította s a kö-
vetkező évben az államkormány is elismerte. 
   Más szavakkal ez annyit jelent, hogy egyházközségünk a mai nappal 
önálló létének jubiláris ötvenedik életévébe lépett. 
   Félszázados folytonos építőmunkára tekintünk vissza ebben az évben. 
1905. novemberében kezdte meg működését közöttünk egyházközsé-
günk első lelkésze: Schirilla Szólon Andor, hogy mindhalálig hű marad-
jon ehhez az egyházközséghez. A parókia-épület egyik szobájában ká-
polnát rendezett be. Vasárnaponként a minoriták oltárán mutattuk be 
szent áldozatunkat. De 1910-ben már áll ez az impozáns parókia-épület, 
1912-ben már készen a templom. 
   1906-ban kezdődik Miskolcon a gör. kat. hitoktatás. Heti 2 órában 26 
tanulót oktat a lelkész szertartásunk szeretetére. 1921-ben már külön hit-
oktatói állást kell szerveznie, 1926-ban másodikat is, 1938-ban harmadi-
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kat a vasgyári iskolák részére, melyből mihamar szervező lelkészi állás 
lesz s az anyakaptár rajt ereszt: a vasgyár Diósgyőrrel és a rajta túlfekvő 
filiákkal önállósul. Miskolc azonban nem áll meg. 1943-ban megindul a 
harmadik hitoktatói állás megszervezése, mely 1946-ra sikerrel be is fe-
jeződik, hogy 1947-ben már a negyedik állás is megszerveződjék. Az 
1906 évi heti 2 órás, mindössze 26-os létszámú hitoktatásból 137 heti 
órás hitoktatás lesz több mint nyolcszázas létszámmal. Közben persze 
az 1900-ban alig ezernyi görög katolikusból 4784 kartotékon nyilván-
tartott hívősereg lett, melyhez még legalább 7-800 olyat kell hozzászá-
mítanunk, aki itt él Miskolcon, tudunk is róla, de biztos adatok híján nyíl-
vántartásba nem vehetők. 
   1924 óta Miskolc középpontjává lett az országfelosztás folytán eredeti 
püspöki főhatságuktól elválasztott. eperjes-egyházmegyei parókiáknak, 
melyeknek igazgatására az Apostoli Szentszék Miskolc székhellyel 
Apostoli Kormányzóságot szervezett. Ezzel egyházi életünk új lendületet 
nyert. Úgy belső, mint külső vonatkozásokban hasonlítani kezdett a régi 
püspöki városokéhoz. Nem egy dologban túl is szárnyalta azokat. Ked-
ves emlékeink közé tartoznak a szép asszisztenciás, énekkaros misék, a 
főpapi ténykedések ünnepélyességei, a papszentelések, a nőegyletek 
ünnepélyei, kedves és magas színvonalú kongregációs ünnepélyeink, 
vallásos délutánjaink, az agapék és a Sz. Miklós-teák: mind-mind olyan 
dolgok, melyeknek köszönhettük, hogy számbeli csekélységünk mellett 
sem kellett félnünk sohasem attól, hogy akár a hitfelekezetek, akár a 
nagy szám- és erőbeli fölényt jelentő római katolikus egyházközségek 
mögött maradunk.  
   A második világháború egyházunknak igen sok kárt tett s egyházköz-
ségünket soha nem tapasztalt nehéz helyzetbe juttatta. 
  1944. májusában elvitték 569 kg súlyú második nagyharangunkat, 1944 
őszén egy aknaszilánk keresztülfúrta harmadik, 250 kg-os harangunkat s 
elnémította. Csak a legnagyobb s a legkisebb harangunkat használ-
hatjuk. 
   1944. június 2-án a nagy angolszász repülőtámadás alkalmával a Bú-
za-vásártérre hullott bombák légnyomása megrongálta gyönyörű műfes-
tésű templomablakainkat és a parókia-épület ablakait. Ez utóbbiakat ok-
tóber hóban beüvegeztettük, de az üvegestől november 18-án, mikorra 
készen lettek, hazahozni már nem lehetett. A németek kivonulása után 
az üvegesnél maradt ablakszárnyak mindenestől elpusztultak. A város 
ostroma során templomunk még helyre nem állított ablakai újabb sérülé-
seket szenvedtek. 
   1944. november 21-én templomunkat két aknatalálat érte, pár nap 
múlva egy harmadik is. Az egyik, a jobboldali melléktorony sisakját rom-



 103 

bolta szét s a torony tövében a tetőzetet 6-7 méteren megrongálta. A 
másik kettő a szentély és a sekrestye fölött okozott jelentős tetőkárokat s 
átlyuggatta a templom boltozatát éppen a szentély diadalíve közelében, 
kb. 35-40 helyen. A kistorony boltozata is beszakadt. 
   1946-ban rövidzárlat folytán sekrestyénk leégett s értékes fölszerelé-
seink nagy része elpusztult. 
   1944. november végén a parókiával szomszédos ház – a régi parókia 
– tetejét ért aknatalálat a lelkészi lakás udvar felőli ablakait és az üveges 
verandát pusztította el. 
   Csak később tetszett meg, hogy a légi támadások a parókia-épületet is 
megrongálták. Egy tűzfalunk az udvar felől le is omlott, egy másik erősen 
megroskadt a világító udvar mellett, még egy harmadik részlet is igen bi-
zonytalan. A tetőzet is súlyos sérüléseket szenvedett s a konyhák fölötti 
rész erősen be is ázott. 
   A Kastyák Mihály hagyományából birtokunkba jutott bérház 1944. au-
gusztusában gyújtóbombát kapott. Tetőzete erősen megrongálódott, ab-
lakai bezúzódtak. Melléképületeit és tornácoszlopait pedig az idő vas fo-
ga rongálta meg. 
   Ezt az utóbbit sorsára hagytuk. Lakói így-amúgy kijavítgatták s ma is 
úgy laknak benne. Nem lévén az egyházra nézve jövedelmező vagyon-
tárgy, a gondoskodás során utolsó helyre helyeztem. A templomot és a 
parókiát igyekeztem helyrehozni. 
   Kénytelen vagyok itt első személyben beszélni, mert valóban minden 
egyedül az én vállamra nehezedett. A repülőtámadások idején egyedül 
Gyulai János dr. és az öreg harangozó, Katona bácsi maradtak velem. 
Futott-menekült, ki merre tudott: előbb csak falura, tanyára, később az 
oroszok elől távolra, sőt külföldre is. 
   1944 őszén - amennyire a lehetőségek engedték - magamhoz vettem 
az egyház pénzét. Ez tette lehetővé egyrészt, hogy abban az időben, 
mikor a hívek szétszóródtak s az állami hatóságok vagy már, vagy még 
nem törődtek velünk, úgyahogy mégis élhettem és a legsürgősebb hely-
reállítási munkákat elvégezhettem. 
   1944. decemberében, mihelyt az óvóhelyről előjöhettünk, megigazít-
tattam a templom aknasérült tetejét. Szakembert nem igen lehetett talál-
ni: az orosz halottakat temető közmunkára rendeltek között akadtunk 
olyanokra, akik valamit értettek hozzá és vállalták, rnéregdrágán ugyan, 
de legalább elértük, hogy a szentély nyugati oldala rendbejött, keleti ol-
dalán pedig Katona bácsi 70 éves fővel, csikorgó télben fölmászva a 
templom tetejére, bádoglapokkal fedte be az aknatalálat okozta hatal-
mas rést. A melléktorony boltozatából veszedelmesebben kiálló téglákat 
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kiszedettük s aztán az egészet deszkával és bádoggal, illetve kátránypa-
pirossal fedtük be. 
   1944. tavaszán a tetőt teljesen rendbehoztuk. Palával fedtük be a még 
mutatkozó réseket s a törött fedőlapokat újakkal cseréltük ki. Segít-
ségünkre volt itt Juhász Dénes ózdi lelkész úr, ki - amikor itt minden a-
nyagkiutalási és beszerzési törekvésünk hiábavalónak bizonyult – sze-
mélyes összeköttetései révén az ózdi vasgyártól szerzett nekünk jutá-
nyos árú palát, amit aztán nyugatra menekült főgondnokunk helyettese, 
Nagy János algondnok úr volt szíves nagy ügyességgel - ingyen – haza-
szállíttatni. 
   Mihelyest lehetett, megindítottam a gyűjtést a templom ablakainak ide-
iglenes helyreállítására és a melléktorony helyreállítására. 1945. decem-
berében már szép összegünk volt együtt. Anyagbeszerzéshez láttunk 
volna s míg a bádogos és üveges ezek után nyomozott - mert a hivata-
los kiutalástól nem reméltünk sikert - jött a bankjegydézsma s fárado-
zásaink eddigi eredményeit egyik napról a másikra semmivé tette. 
   1946. tavaszán a hivatalos úton igényelt anyagot végre kiutalták, de 
akkor már pénzünk nem volt rá. A borsodnádasdi lemezgyár - sok után-
járás után - értesített, hogy ilyen és ilyen összegnek készpénzben való 
kifizetése ellenébe 3 métermázsa vaslemez rendelkezésünkre áll. Egy-
szeri hirdetés után, ami éppen virágvasárnapján történt, a buzgó hívek 
nagypénteken és húsvét két napján összehozták a szükséges összeget. 
Azonnal el is küldtük, de a gyár ekkor már csak 110 kg bádogot volt 
hajlandó érte adni. 1946. májusában templomi hangversenyt rendeztünk 
szép sikerrel. Ennek bevteleiből táviratilag küldtem el Borsodnádasdra 
azt az összeget, melyet a gyár a hangverseny előtt való napon közölt, 
hogy még szükséges, de ekkor a még esedékes 190 kg bádog helyett 
már csak 11 kg-ot írtak érte a javunkra. Kétszázezer adópengőt faanyag-
ra tettünk félre, hogy amint a protekciós gyorsasággal ígért (de soha be 
nem következett) kiutalás megjön, azonnal fizethessük. Ez az összeg ott 
veszett adópengő-betétként a pénzintézetnél. Valami faanyagot mégis 
szereztünk, úgyhogy a forint-pénzrendszer életbeléptekor a lemezanya-
gunk kevés híján s a gerenda anyagunk egészen megvolt a kis torony 
befedéséhez. Tervem szerint a kis toronynak előbb a külső falait és a si-
sakját akartam elkészíttetni aztán a belső boltozatát. 1946-ban azonban 
az infláció után semmit sem tehettünk. Augusztus 1-től december végéig 
az egyházi adókból mindössze 669 frt 41 fillér jött be s egyéb bevéte-
leink összege sem érte el a 2000 frt-ot. 
    1947 tavaszán juthattunk hozzá, hogy templomablakainkat fehér 
üveggel befoltozhattuk. Ez is nehéz volt: nem akadt rá vállalkozó mester. 
A fehér üveget a díszablakok ólomkarikáiba nem lehetett beilleszteni. A 
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sérült részeknek egész táblákban való levételét határoztuk el. Mikor eh-
hez fogtunk, kitűnt, hogy ablakkeretek nincsenek, a díszablakokat csak 
merevítő vasak tartják. Meg kellett tehát hagynunk a sérült részeket a 
maguk helyén és egészen kezdetleges formában, keresztvasak alkalma-
zásával szorítani hozzájuk a fehér üveget. Ezeknek az ablakoknak vég-
leges rendbehozása egyik legnehezebb problémája újjáépítési progra-
munknak. Árát, azt hiszem igen nagy árát kell majd adnunk annak, hogy 
béke idején, a bekövetkezett katasztrófákat előre nem is sejtve, a lehető 
legolcsóbb megoldást keresték a díszablakok beállításánál. 
   Mindjárt ezután, eredeti tervünktől eltérőleg, a kis torony belső bolto-
zatát kellett megépítenünk, illetve előbb lebontanunk, mert erősen élet-
veszélyes kezdett lenni. Közben a parókián is el kellett végeznünk a leg-
szükségesebb állagvédő helyrállításokat. Megépíteni a leomlott udvari 
tűzfalat és a világító udvar roskadozó tűzfalát, befedetni az épület udvari 
szárnyát s megcsináltatni és beüvegezni a hiányzó ablakrészeket. 
   Ezen az úton jutottunk el odáig, hogy végre 1948. legvégén és folyta-
tólag a folyó évben megépíthettük a toronysisakot s rendbehozhattuk a 
templom ereszcsatornáit, hogy a falakat a lecsorgó víztől megoltal-
mazzuk. 
   Kedves hittestvéreinket talán érdekelni fogja, hogy minő anyagi eszkö-
zök állottak rendelkezésünkre. Íme egy kis betekintést adok erről is. E-
lőbb azonban hadd mutassam be azoknak a kiadásoknak a jegyzékét, 
amelyek egyházunkat hónapról-hónapra állandóan terhelik. Szíveskedje-
nek megfigyelni! 
  A parókia-épület adója 1946/47-ben havi  117.58 Ft volt. 
  A Kastyák-ház adója havi      44.42 Ft 
  Épülethelyreállítási hozzájárulás a kettő után    16.17 Ft 
  Köztisztasági díj szintén 46/47 megállapítás sz.    12.50 Ft  
  Illetékegyenérték havi        46.38 Ft  
  Vízdíjak összege havi       90.24 Ft 
  Kéménysöprés havi        10.70 Ft 
  Harangozóért OTI 1947. megállapítás sz. havi    25.67 Ft 
Csak közbevetőleg jegyzem meg, hogy 1948-ban ezen a címen 
havi 47 forintot követeltek. Még tisztázatlan, hogy miért.  
  Tűzbiztosításból esik egy hónapra      41.40 Ft 
    ------------------------------------------------- 
  Összes közterhünk tehát    404.76 Ft 
  
   Ehhez járulnak a templomfenntartás, az istentiszteleti szükségletek és 
a lelkészi iroda terhei, posta, telefon, hivatalos nyomtatványok s végül a 
személyi terhek: az egyház alkalmazottainak havi illetményei: a lelkész-
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nek havi 150 frt, a kántornak 200, a harangozónak 176, összesen 526 
frt. A nyug. harangozó kegydíja havi 40 frt. Végül valamennyijük illet-
ményadója 252 frt. Vagyis az alkalmilag előjövő kiadásokon kívül havi 
1223 Ft amit az egyházpénztár kifizetni tartozik. 
   Ezzel szemben egyházi adókból az 1946. év utolsó öt hónapjában alig 
jött be átlagosan havi 134 frt. 1947-ben havi 624 frt volt s csak az 1948. 
évben érte el az átlagos havi 1153 forintot. 
   Magyarul ez annyit jelent, hogy egyházi adónk a rendes havi kiadások 
fedezésére sem elég, bár a híveknek legalább fele rendesen fizeti s a 
többieknél sem rosszabb a fizetési készség, mint a háború előtti évek-
ben volt. 
   A forint előtti idők gyűjtéséről már beszéltem. A forint után - 1946. au-
gusztus 1-től 1948. november végéig a gyűjtés eredménye mindössze 
1241 forint volt. 1948. decemberében s 1949. januárjában, mikor Kozma 
Lajos hitoktató úr személyesen látogatott el vagy 80 tehetősebbnek gon-
dolt családhoz, 3723 forint jött össze, ebből azonban 2000 (kettőezer) 
forintot egy ember, Barva István úr adott, a többi 79-nek adománya csak 
1723 forintot tett ki összesen. 
   Mit végeztünk ezzel szemben? Íme erre is néhány adat. 
   A háború befejezésétől az infláció végéig elvégzett épülethelyreállítási 
munkák értéke mai pénzben 2500-3000 forint. - A forint óta az infláció 
alatt beszerzett lemez és faanyag fölhasználásán kívül, mely mintegy 
1500 forintot jelent, készpénzben a parókiára 4934.57 Ft-ot, a templomra 
6132 Ft 64 f-t költöttünk az 1948. év végéig. Ebben az összegben nincs 
benne az a nem kevés értékű mész és cement, amit Tarr Miklós hit-
testvérünk esetenként ajándékul vagy önköltségi árban adott s az a 16 
négyzetméternyi deszkaanyag, amit Maróthy László hittestvérünk ingyen 
adott a toronysisakhoz. 
   Hanem most már elég a visszatekintésből. Hiszen ma nem hátra kell 
néznünk, hanem előre. Mi az, ami ránk vár? 
   Sok és minden sürgős, égetően sürgős! 
   Templomunk tetőzetét újabb kár érte a toronypárkányzat leszakadásá-
val. Ennek helyreállítása a legsürgősebb. Erre gyűjtünk most s minden 
megtakarítható fillért erre adunk, illetve teszünk félre. Egészen akut, két-
három héten belül befejezendő feladat. 
   Aztán tovább kell előre tekintenünk. Nem szabad az ötven éves jubi-
leum évfordulónak épületeinkben romlást találnunk, sem fölszerelésünk-
ben hiányosságot. 
   Híveinknek öt évi föllélegzés nagyjából elég lehetett s elég is volt arra, 
hogy megrongált lakházaikat helyrehozzák, kiürült szekrényeiket a leg-
szükségesebbekkel fölszereljék. Most már komolyan kell gondolataikat a 
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templom felé irányítaniok. És ebben a képviselőtestület és a képviselő-
testületi választásokkal egyidőben kijelölt buzgólkodók, körzeti felügye-
lők szorgos tevékenységére számítunk. Ezeknek segítségével ismétel-
ten és ismételten fölkeresünk mindenkit. A sorrend, amit előadok, külö-
nösnek tetszik, de indokolt. 
   A legközelebbi Időben meg kell öntetnünk az aknasérült harangot. Az 
elvitt harang helyett az államkormány térítésképen egy mázsa ércet a-
dott. Ezt a múlt év végéig le kellett kötnünk s a harangöntő cég ez év vé-
géig - a három éves tervben - feldolgozni köteles. Néma harangunk át-
engedése és ennek az ércnek beszámítása mellett 2500 frt költséggel 
megkapjuk a sérült harangnak megfelelő új harangot. Ha így nem cse-
lekszünk, a harangöntő cég, amelynél az ércet számunkra a kormány ki-
utalta, megönt számunkra egy 100 kg-os harangocskát, aminek semmi 
hasznát nem vehetjük, mert kisebb lesz a kis harangunknál s a többivel 
nem törődik. „Nem szabotálhatja a hároméves tervet!‖ - mondja ő, és ha 
mi hallgatunk, könnyen azt is szabotálásnak vehetik. Mindentől eltekint-
ve azonban sokkal szegényebbek vagyunk, minthogy a mázsa ércet az 
államnak visszaajándékozhatnók! 
   Súlyosabb kötelességünk lesz a jubiláris év folyamán a templom abla-
kainak helyreállítása. Ez kb. 50.000 forint terhet jelent. Egyházközsé-
günk 2028 családból áll. Családonként 25 forintot, 10 hóra elosztva havi 
2.50 rendkívüli terhet jelentene, ha belőle mindenki kivenné részét. 
   Utána körülbelül ugyanannyi költséggel a templom belső renoválásá-
nak kell sorra kerülnie. 
   Itt fölhasználom az alkalmat megfelelni egy kérdésre, melyet többen 
fölvetettek. Nem lehetett volna-e a templom mennyezetén levő aknasé-
rüléseket már megjavíttatni? 
   A felelet: nem! A munka így, felületesen nézve, csekélynek látszik. Pár 
kiló cement és mész, fél köbméter homok, néhány kanál malter és kész! 
A valóság azonban más. 
   1946-ban, mikor templomunk részére helyreállítási segélyért folyamod-
tam, Jeronyi építésszel mindent megnézettem és fölmérettem. Ezt a 
munkát az építész maga is kicsinek és jelentéktelennek találta. Nyoma-
tékosan figyelmeztetett azonban arra, hogy csak akkor fogjunk hozzá, ha 
jóval több pénz áll rendelkezésünkre. A templom boltozata ugyanis Ra-
bitz-boltozat s ő a vizsgálat során úgy vette észre, hogy a boltozat vázát 
képező sodronyhálózat egészen elavult. Így még megállhat jó ideig, 
esetleg 8-10 évig, sőt tovább is. Ha azonban hozzányúlunk, tartani lehet 
tőle, hogy legalább az a szakasz leomlik s akkor a helyreállítás már tete-
mes nagy költségbe kerülhet. Várnunk kell tehát vele az általános belső 
restaurációig. 
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   Az ötvenéves jubileumot minden intézmény megünnepli. Én arra ké-
rem a képviselőtestületet s ezen keresztül az összes kedves hittestvére-
ket: segítsenek egyházközségünk jubileumának megünneplését előké-
szíteni. Segítsenek hozzá - hiszen nem nekem, önmaguknak és a min-
den jó adományt osztogató Istennek tesznek vele szolgálatot, ha a jubi-
leumi évfordulóra az egyházi épületeket, elsősorban a templomot vissza-
helyezik abba a díszbe, melyben e háború előtt volt s méltó utódaik lesz-
nek atyáiknak, kiknek nevei ott díszelegnek az előcsarnokban látható 
emléktáblákon. Isten megáldja azokat, akik őt áldják s üdvösséget bizto-
sít számukra, kik háza ékességét szeretik. 
   Az ötvenedik évnek ezekkel az elhatározásokkal indulunk neki. Kérem 
a körzeti felügyelőket s kérni fogom: hintsék szét ennek az eszmének 
magvait a görög katolikus családok között. És kérem a képviselőtestület 
tagjait, hogy amidőn ezekre vonatkozólag határozatokra, tevékenységre 
lesz szükség: álljanak mellénk egy emberként, vasakarattal, lelkes buz-
galommal és segítsék megalapozni egyházunk fennállásának második 
ötven évét is! (52) 

 
   A templom címünnepe 
 
   660/1950. 
   Nagyméltóságú és Főtisztelendő Püspök Úr! 
   Templomunkat a jövő évben belsőleg is renováltatni akarván, új, 
szilárd alépítményű oltárt óhajtunk állítani a meglévő baldachin alá, hogy 
aztán a templomot consecrálni lehessen. 
   Ezzel kapcsolatban felmerült a titulus Ecclesiae megváltoztatásának 
gondolata, Nagyboldogasszony helyett Urunk színeváltozására. 
   Indok: Nagyboldogasszony titulust visel a hozzánk alig félkilométernyi 
távolságban levő volt minorita templom és a mindössze 5 km-re levő 
felsőzsolcai gör. kat. templom. A vasgyári és vasútvidéki rk. templomok-
nak viszont Szt. István király a patronusuk. Ezért mi a templom címünne-
pét a Nagyboldogasszony után való vasárnapon tartjuk. Ez gyakran ta-
lálkozik Szt. István ünnepével. Mindez a titulus Ecclesiae megünneplé-
sének rovására esik, mert főleg a vegyes szertartású családok egy ré-
szét templombúcsúnktól elvonja. 
   Még inkább indokolja a titulus Ecclesiae megváltoztatását a mai 
helyzet, mely Nagyboldogasszony ünnepét munkanappá tette. E miatt a 
Nagyboldogasszonyról nevezett templomok igazgatói már az idén is fog-
lalkoztak azzal a tervvel, hogy a titulus Ecclesiae külső ünnepélyességeit 
a következő vasárnapra helyezik át. 
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   Ha ezt jövőre megvalósítanák, akkor három, sőt – átlag minden hat év-
ben egyszer – öt templom ünnepelné címünnepét egy napon, ami mind-
egyiknél apadást fog jelenteni, de különösen nálunk, mert a felsőzsolcai, 
arnóti, pálfalvai, ládpetri, stb. híveket és a miskolci római katolikusokat is 
nélkülözni fogjuk a templombúcsú napján. 
   Ezért bátorkodnám kérdezni: nem lehetne az építendő szilárd aljzatú 
oltárt új titulusra szentelni s ezzel kapcsolatban az 1168. kánon ellenére 
is, templomunk és parókiánk titulusának megváltoztatását kérelmezni? 
   Az új titulus fölvétele esetén templombúcsúnkat az augusztus 6-13 kö-
zé eső vasárnapon tarthatnók, míg a többi templomok búcsúünnepe az 
augusztus 15-22 közötti vasárnapra fog esni, ahová eddig a mienk is 
esett. 
   Miskolcon, 1950. december 11-én, 
   Kozma János püspöki tanácsos, esperes-parochus. (53) 

 

   Dudás Miklós püspök válasza: Nem, a felhozott indokok külsőségesek. 
 
   A templom belső festése 
 
   400/1952. 
   EMLÉKEZETÜL 
   Nagyboldogasszony tiszteletére épült s 1912. szeptember 12-én meg-
áldott, miskolc-béketéri templomunkat művészi festéssel szándékozván 
ékesíteni, egyházközségünk vezető lelkésze fölkérte 1949-ben Petra-
sovszky Emmánuel Sátoraljaújhelyben élő gör. kat. hittestvér, akadémiai 
templomfestő-művészt a festési tervek elkészítésére. A művész ekkor 
még a máriapócsi bazilika és más templomok festésére lévén lekötelez-
ve, kérésünkre egy év múlva, 1950. junius 30-án látogatott el Miskolcra s 
terveivel csak egy újabb év múltán, 1951-ben lett kész. 
   A bizánci stílben, de részben magyar díszítő elemekkel vegyített orna-
mentikával készült tervet elfogadtuk azzal a módosítással azonban, hogy 
a szentély falaira tervezett ‖salutatio‖ és ―Assumptio‖ képek a keresztha-
jóba kerüljenek, hol a híveknek jobban szemük előtt lesznek; a szentély 
két oldalára pedig Krisztus szenvedéseivel kapcsolatos Mária-jelenete-
ket: Jézus keresztúti találkozását a Szűzanyával és a szentasszonyok-
kal, Jézus találkozását a Szűzanyával a föltámadás után fesse a mű-
vész. A 460 cm magas, de mindössze 300 cm széles falsík azonban erre 
alkalmatlan volt, legalábbis a művész nem bízott hozzá, hogy a kívánt 
tárgyakat ilyen falsíkokon jól megfestheti s ezért az előkészületi asztal 
fölötti falsíkra a keresztről való levétel, a szemben levőre pedig az ‖Íme a 
te Anyád!‖ jelenete került. 
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   A mennyezet szektoraiban elhelyezést nyert a Szentháromság emblé-
mája: fehér háromszög benne Jahve zsidóbetűs fölírással: az Atya, Isten 
Báránya a föltámadási zászlóval: a Fiú, galamb: a Szentlélek jelképe. 
Két, szélek melletti szektorban az eucharisztia színeit: kenyeret és bort 
tart két angyal, a többi szektorokat ‖lángszerű‖, hatszárnyú szeráfok 
töltik. 
   A diadalív belső részén a szentségek emblémái láthatók megfelelő föl-
iratokkal, külső részén a kilenc angyali kar személyesítői Máriát dicsőítő 
üdvözlő föliratokkal. A diadalív külső részéh 11 Árpád-házi, illetőleg Ár-
pádok-korabeli szentünk és két angyal dicsőítő hódolata a Theotokosz e-
lőtt. (Szent László király, Árpádházi Boldog Jolán, Boldog Gizella király-
né, Árpádházi Szent Margit, Árpádházi Boldog Erzsébet, Szent Erzsé-
bet, Árpádházi Boldog Kinga, Szent Gellért püspök, Szent Imre herceg 
és Szent István király.) 
   A munka 1951. szeptember 2-án kezdődött s 60 munkanapra volt ter-
vezve. Az ornamentika túlgazdagsága és a képek kidolgozásának ne-
hézségei miatt ez a határidő eleve is túl rövidnek látszott. Közbejött az-
tán, hogy a segítségül fölfogadott szobafestő iparos egy heti ímmel-ám-
mal végzett munka után itthagyott s helyette újat csak október végén si-
került fogadni, a festés az előirányzati időnek háromszorosát is túlhalad-
ta. December 18-ig csak a diadalív előrésze és a szentély ornamentikája 
s mennyezetének néhány részlete készült el. Télen a munka szünetelt 
és csak május 4-én vették föl újra. 
   Isten jóvoltából a szentély festése mára elkészült s alázatosságunkban 
is szent büszkeséggel telt lélekkel mondhatjuk, hogy e naptól 40 évvel 
ezelőtt épült és megáldott szentélyünk egyike Magyarország művészi 
tekintetben legszebb szentélyeinek. Régi, magyar stílusú oltárunk és 
ikonosztázionunk s szentélyünknek a három nagy keleti egyházatyát áb-
rázoló díszablakai az új festéssel harmónikus egységet alkotnak. 
   Miskolc, 1952. augusztus 30. 
   Kozma János tb. kanonok, érdemült esperes, parochus. (54) 
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KÉPMELLÉKLET 
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A felépült templom és a piac korabeli képe… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

és a mai. 
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Templom belső. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magyar szentek a diadalíven. 
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A szentély festése. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szószék. 
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Az oldalhajók színes ablakai. 
Két fontos név: Hodobay Sándor polgármester és Szaffka Pál közjegyző. 
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   Táblák az előtér falán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sírlepel (plascsenyica). 
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A hajó két színes ablaka. Az adományozók közül 
Pojeczkó József állíttatta az első kőkeresztet is. 
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A szentély üvegablakai. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Szent Kereszt ereklye, s a hitelességét igazoló irat. 
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A Könnyező Kegykép látogatásának 
plakátja, 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s az azóta készült másolat        
faragott keretben.      
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