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Bozsicskoaics Bazil ,
az első kőrösi szerb
lűtolikus püspök
Mária Tetéziaerőteljes kérésére 7777_ben iíllította fel VI. Piusz PáPa
a kőrösi (krizsevci) bizanci rífusú katolikus egyhánmegyét. Mária
Terézia egyhazpolitikája nagyon határozottan pártfogolta a Rómá.
val egyesült, a legfontosabb katolikus hittételeket (mint: Filioque,
purgatórium létezése és mások) elfogadó, ám keleti szertartásaikat
és hagyományaikat megőrző katol1kusok ügyét. Mivel aZ ,,unitus,,
je|ző pejoratívnak hangzott, éppen Mária Terézia idejében vált hi.
vatalossá a ,,götóg katolikus,, e|nevezé' ÍIta pedig a katolikus egyház
az egészvilágon egységeserr a,foizÁncirífusú katolikus,, terminust hasz-
nálja.l A szerb es a romián püspökség fe|áilitasaÍól azőta indokolt meg.
emlékezrrünk - ha másért nem, a mai geopolitikai helyzet miatt is. Ami
a szerbeket illeti, neln a kőrosi volt az elsó katoliktrs szerb ptispökseg.
Már több, mint egy évszánaddal előtte tétrejött a délvidéki unio amely
_ mint alább szót ejtiirrk róla - a háborús konfliktrrsokba keveredett
va]lási villongások áldozata lett. Újjás zewezésében jeleskedett Bozsics.
kovics Bazi]' püspö( a Rómábarr, ma]d Irngyelországban műktlrcött
teológiai tanáÍ, aki mind a nyugati művelség, mind a kelet-europai
sajátosságok alapos ismeretével nyúlt korának fontos, ám kényes kérdé.
seihez. Mint látni fogjuk, ezek megoldását elsősorban a hitbeli és mű.
veltségbeli nevelés erósítésével kívánta elémi. Ezen a téren szigoru kér-
lelhetetlenségével ellentétbe kerult ptispöktársával, ak.arpátaljai ruszin
görög katolikusokÍőpásztorával. Tevékeny*gét többek közt ezért is ér-
tékeü ellenfonondásosarr a szakirodalom.

A sz|áv népek és a magyarság együttéléséhez, a Kárpát-meden-
ce szláv művelődéstörténetéhez több szempontból is kapcsolódik
a bizánci rítusú szerb katolikusok, a délvidéki unitusok története.
A szakirodalombeln a szerbek uniójáról viszonylag kevesebb szó
esik. Szlavisták és egyháztiőrténészek is fogalmaznak néha úgy,
hogy a szerbek többségukben ortodoxok, tehát felesleges szóhal.
mozás ortodox szerbekről beszélrri. |óllehet a szerb ortodoxiához
mérten ténylegesen kisebb súlyú a szerb katolicizm.,,,'a bizánci
rítusú szerb katolikus egyház a történelemben létezett, és ma is
létezik.3 A másik vonatkózás, hogy a bizánci rítusú szerb katoli-
kusok története sok szállal kötődik mind a magyarok, mind a
káryátaljai ruszinok, a bízánci rítusú ruszin katolikusok egyház-
történetéhez. Ruszin vonatkozásban kettős jubileumra került sor
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I996-bart: a kárpátaljai görög katolikus egyhaz megszületését je-
lentó ungvári unió 350. 

-évfoidulóját 
ünnepelttik apiilis 26-án, az

önáIló munkácsi görög katolikus püspökség felál|ításának 225. év-
fordulóját pedig szeptember 19-én. Erdemes ebből az alkalomból
is figyelmet fordítanunk azokta a szd|akra, ameIyek a két görög
katolikus egyházmerye, a ruszin és a szerb között húzódnak."

Vázlatosan két alapvető tényre utalunk. Az egyik, hogy az
t777-ben felállított krizsevci, azaz kőrösi szerb unitus püspökség

;.uriszdikciója alatt élrrek ma a délvidéki ruszinok, akik nemcsak
nyelvüket, hanem vallásukat is magukkal hozták." A másik ténye.
ző annak a Gavril Palkovics püspöknek a személye, aki Bozsics-
kovics Bazil- közvetlen elődeként megerősíti a szerb uniót. Palko-
vics püspök karpátaljai ruszin volt, és jóllehet Rómában tanult,
így némiképp De Camelis szerep éhez hasonlíthatjuk az ovét, ám
azzal a jelentős többlettel, hogy támaszkodhatott az urtgvári unió
tapasztalataira, illetve sz|áv anyanyelvére. Mi itt és most a szerb
unióra koncentrálva felidéztilrk ennek történetéből néhany fontos
momentumot.

A tizenhetedik század elején a Délvidéken két bizénci katolikus
püspökség jött létre. Az egy1k a Marcsa-kolostor vonzáskörzeté-
ben Inanitygrad (1'607-ben), a másik az űgynevezett ,,uSkok,,-ok
számáta létesített Zsumberak püspöksége (I628-ban), A zágtábi
latin rífusú püspöknek alárendelt ivanitygradi, valamint zsumbe-
raki rítuspüspökséget hamaros€rn felváltja az önáLló bízénci kato-
likus szerb püspökség Chelm központtal.

Az unifus papság képzéséte Zágtábbart nyílik szeminárium
1.685-ben, Kollonich Lipót esztergomi érsek segítségével. Mint is-
metetes, Kollonich bíboros minden eszközzel támogatta az egyhá-
zi wtiőt, igy az ő nevéhez fííződik a bízánci katolikus papnöven-
dékek nagyszomb att képzésének megteremtése," valamint Petrus
Carrisius Ks katekizmusának latin betűs horvát és cirillbetűs szerb
fordítása a katolikus misszió céljából.

A zágrábi szeminárium ellenére a délvidéki unió nem volt tar-
tós, mivel a következő évszázad első felében a bizánci rífusú ka-
tolikus klérus fizikailag megsemmisült. A Karlócán megtelepedett
szerb metropolita fegyverrel és tíizzel is támogatta az ortodox hit
terjesztését. Felebaráti szeretettel v égzett missziój ának eredménye.
ként l739-bert megtámadja és felégeti azt a Marcsa-kolostort,
amely másÍéIszáz évvel korábban a délvidéki unió bölcsóje volt.
A Karlócán megtelepedett szerb metropolita minden eszkőzzel
igyekezett az unitus híveket az ortodoxiába vezetni. Ez annál
könnyebb volt számára, minél elégedetlenebbek voltak az unitu-
sok a katolikus egyházon belüli másodran gű hetyzetükkel. A bi-
zánci rítusú katolikusoknak a latin rífusúakkal szembeni egyház-
jogi hátré^ya ismerós probléma akár a nagyviíradi román, akát a
munkácsi ruszin egyházmegye történetében. A szerb egyesültek
chelmi püspökei között már olyan is akadt, aki nem Rómától, ha.
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nem a szerb ortodox patriarchától kérte felszentelését! Kollonich

bíboros az :ulr:f:lő megmentésére kieszközölte, hogy Róma 1688-ban

felállítsa Diakovo püspökségét, ezze\ ismét kettőre emelkedett a

bizánci rítusú katolikus egyházmegyék száma. Jóllehet ezt is aIá-

rendelték a latin hierarchianak, a kétféle katolikus rífus közötti

súrlódások nem oldódtak meg.
Az egyházi :ul,:frő megerősítése, a bizánci rítusú szerb katolikus

egyház újjászewezése annak a Gavril Palkovics püspöknek volt

az étdeme, akinek 175L-től l759-ig tartó működése idején kiala-

kult az az egyháztész, amelynek utódai napjainkig (közelmúltig)

ott é1ő egyesült szerbek. Utóda, Bozsicskovics Bazil iskolákat ál-Jí-

tott fel, űjjászewezte a zágrábí szemináriumban a bizánci rítusú

katolikus papnövendékek képzését, és a Bécsben felállítandő ge-

nerális szeminiírium érdekében is hatékony munkát végzeft,,

Mint ismeretes, Bécsben L774-től múködött a Szent Barbara görög

katolikus templom mellett a Barbareum, a Habsburg Birodalom

görög katolikus alumnusainak otthona. Itt óriási szellemi pezsgés

indult meg: a különb óző szláv népek fiai egymással, Bécs kultú-

újával, európai eszmékkel ismerkedtek. Bozsicskovics Bazil tehát

az alsőÍ'okú iskoláztatástől a zágrábi szemináriumon át a bécsi

Barbareumig számos olyan intézmény megszületését segítette elő,

amely nemcsak a katolikus hit, de az anyanyelvi művelődés és a

nemzeti kultúra fejlesztésében is hatékony szerepet játszik. Az a

püspök, aki ebben a szellemben munkálkodik, nem tekinthető

szélsőségesen rómabarát, latinos beállítottsá#', a népétől elsza-

kadt főpásztomak _ amint azt az egyháztörténeti szakirodalom.

ban némely szerző á|lít1at,
A GavriÍ Palkovics püspök által újjászervezettbjzánci rífusú szerb

katolikus egyház a Habsburg-uralkodók nézőpont1a szerint szvidni-

ki puspökségként működött, ám a pápa nem ismerte el ennek önál-

ló voltát, és valamely nem létező ptispökség nevére mint címzetes

püspököket, joghatóság"ku! tekintve mint apostoli vikáriusokat

szentelte fel a főpasztorait. Így Bozsicskovics Bazil is a bécsi udvar

dokumenfumaiban szvidniki valóúgos püspök, a szentszéki doku-

mentumokban diocletionopolisi címzetes püspökként szerepe|. Ez a

helyzet nem felelt meg az agilis püspöknek. Elfogadhatatlan volt ez

a helyzet a bécsi udvar szétmára is, s Márta Terézia nyomatékosan

kérte a pápát, hogy állítson fel a Szentszék olyan horvátországt és

bácskai unifus püspökséget, amelynek a joghatósága minden délvi-

déki bizánci katolikus hívőre kite4ed.o

A királynő sürgetésének eleget téve VI. Piusz páPa 1777-ben á|.

lította fel a kőrösi püspökséget, és az esztergomi érsek juriszdik-

ciója alá rende\te. Ez utóbbi intézkedés célja nyilvánvalóan a ko-

rábbi viták elkerülése volt, amelyek az önáIlőság előtt a zágrábi

latin hierarchiának alárendelt helyzet kiéIeződéséből adódtak.

Mint ismeretes, hasonló céllal és energiával lépett fel Mária Teré-

zia az I77l-ben önállósult munkácsi, valamint az l777-ben önálló.
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Sult nagyváradi püspöksé} érdekében. Minden magyatázat mellő-
zésével csak a két időpont egybeesésével illusztráljuk Mária Teré-
zia egyházpolitikáját: 1777 mind a nagyváradi román, mind a kő-
rösi szerb unifus püspöksé g eigálásának dátuma. - Mindkettő
csupán hat évvel követi a munkácsi unifus püspökség felállítását,
és mind a három egyházmegyében több évtizedes harc után ke-
rült sor, lényegében ezonos időben, az onő|lóság elrryerésére. Ha
ezek mellé felsorakoztatjuk Mária TeÉzía más intézkedésett, így
L770-ben a Kurzböck-nyomda felá||ítását, ezt megelőzően az
orosz könyvárusok kitiltását, és nem utolsósorban az l774_ben
felállított görög katolikus szeminárium, a bécsi Barbareum meg-
nyitását - akkor kirajzolódik elótttrnk .gy hatátozott uralkodói
koncepció. A királynő a Habsburg Birodalom érdekeit tartva Szem
előtt igyekezett az orosz, valamint a balkáni befolyastól elszigetel-
ni szláv ajkú híveilt, ezáltal kulfurális emelkedésüket és társada-
lmi fejlődésüket is jótékonyan elősegítvén.9 Az érdekesség kedvé-
ért megemlítjü( hogy az első világháboru után a pápa kiterjesz-
tette a kórösi püspökség joghatóságát minden Jugoszláviában éló
keleti szertartású katolikusra. Timkó Imre adatai szerint ekkor a
jugoszláviai bizénci katolikus püspökség híveinek csak mintegy a
fele volt szerb, a többi jelentős számban keleti szláv (ruszin és uk-
tán), valamint a határok mentén é1ő román és makedón.lo

Mária Teftzia egyházpolitikájanak jóvoltábóL 1770-ben meg-
kezdte működését Bécsben a Typographia orientalis, fosef Kurz-
böck nyomdája. Feladata lett volrra a Habsburg Birodalom keleti
szertartású,, szláv ajkú népeit cirill betűs nyomtatvarryokkal ellát-
ni. Első termékei kózé tartozott a kárpátaljai ruszinok számára
nyomott ábécéskönyv illetve katekizmus. A mintegy másfél év-
százados vita után, I77t-ben felállított munkácsi görög katolikus
püspökség elsó önálló főpásztora, Bradács Jiános kívant ily módon
gondoskodni a papság és a hívek megfelelő vallásos irodalommal
való ellátásáról. A szvidniki görög katolikusok apostoli vikáriusa,
Bozsicskovics Bazil azonban a könyvekben eretnek tanokat talált,
igy azokat azonnal meg kellett semmisíteni. Mária Terézia 1772-
ben Bécsben zsinatot hívott össze, amelyen a Habsburg Biroda-
lomban étő görög katolikusok főpásztorat.vitatták meg a szüksé-
ges lifurgikus könyvek fajtáit és tartalmát.'' A bécsi szinóduson a
hangadó szerepet Bozsicskovics Bazi| vitte. Személyét a hazal'
egyháztorténetben Pirigyi István rómabarát, latin szellemű Íőpap-
ként aposzttofálja. Ezt |átszana alátámasztaní az a tény is, hogy
az L777-től önálló kőrösi püspökségben élő szerb görög katoliku-
sok főpásztora L7&L-ben Egerbe küld papnövendékeket.

Bozsicskovics, noha valóban Rómában nevelkedett, a reá bizott
hívek anyanyelvi művelódésének és nemzeti kultúrájának fejlesz-
tésért küzdött. Pirigyivel szemben íw a népéért fáradhatatlanul
munkálkodő Íőpapként értékeli őt az a Nicolas Nilles jezsuita tör.
ténész, akinek ,,a Szent István koronája földjén,, található összes
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keletr rítusú egyház történetét feldolgozó hatalmas monográÍtát

köszönhetiük.f Hasonlóan pozitívan festi le Bozsicskovics műkö-

dését a nómrég elhunyt Michael Lacko, szlovák származású je.

zsuita történész, hosszú ideig Rómában a keleti kereszténység

professzora, aki az wtgvári uniónak szentelt és eddig négy ki-

uaa't megért monográfiája után a vonatkoző összes dokumentu-

mot közreadó forrákiadványként dolgozta fel a btzánci rítusú

katolikus püspökök l772-es bécsi szinódusát, amelyen Bozsi9sko-

vics játszóttu-u meghatároző szerepet. Lacko munkája nyújtja a

pusp,ok eddigi legrészletesebb (bár még mindig sovány) éIeÚajzát,

igy megt"dh;qui azt is, hogy római tanulmányai és ottani tartári

Átitoaé'u után Lengyelotszágbart volt a hlozőÍia tanára,'^tehát

széles látókörű, a kelet-európai kérdésekben jártas személy.13
Végezettil 

"gy 
magyar egyházt&ténész, a bécsi pápai nuncia-

túra leveLezésé{-Íeldolgozó Vanyó Tihamér Aladár bencés szeÍze-

tes megjegyzi: Bradáci }ános munkácsi görög katolikus püspök

szúklátókörű és műveletlen álláspontot képviselt, amikor az áItala

kiadott ábécéskönyv illefve katekizmus igen súIyos hibáit azzaL

mentegette, hogy á nép széles rétegei, a hívők tömege így szokta

,,.'"g.'n"A főpászíotnak nevehrie ke1l a nyáját, amiként neve1te Bo-

zsicikovics a népét már akkor, amikor még a karpátaljai ruszin

származású Gaviil Palkovics püspök generális vikáriusaként se-

gédkezett a bizénci rítusú szerb katolikus egyház űjjászetvezésé.

ben. - Ha tehát ez a népéről gondoskodó főpásztor alkalmasnak

találta Egert a görög katolikus alumnusok képzésére, akkor tart-

hatatlanná váhák a görög katolikus egyháztőrténetben és a ru.

szin filológiában Zsatkovics óta meggyökeresedett egyoldalú ne.

gatív értékítéletek.
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