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A Hajdúdorogi 
Metropólia 
kormányzati 
berendezkedése

„egész Pannónia lelki üdvéért”

Bevezetés

A magyar görögkatolikus közösség az In hac suprema
apostoli rendelkezés révén 2015-ben „sajátjogú metropolitai egy-
ház” rangra emelkedett.1 Az új keleti metropólia létrejötte nyomán 
lassan tudatosult, hogy e jogintézménytípus lényegi eltéréseket 
mutat az ugyancsak metropoliták irányítása alatt álló mai latin 
egyháztartományoktól.2 A hazai görögkatolikus egyházról rajzolt 

nélkül. Jelen tanulmányunk — ha csak vázlatosan is — e témakör 
néhány lényegi elemének bemutatására törekszik.

1. Új ekkléziológiai háttér

A katolikus egyház önmagáról alkotott felfogása, mint köztudott, 

olykor az összhang jeleit mutatta, máskor viszont igen eltávolodtak 
-

egyházak

jogilag minél homogénebb és jellegtelenebb módon igyekeztek be-
tagozni. A II. Vatikáni zsinat ellenben újra valódi egyházként tekint 

részegyházcsoportokra (vö. Orientalium Ecclesiarum 2). A rítus sze-

-
gával, hanem az érintett rítusok — helyesen immár egyházak — 

ellenére — latinok és keleti katolikusok mindannyian közvetlenül 
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vannak a pápának alárendelve. (Ha nem így volna, újra felmerül-
ne a katolikus és a latin egyház korábbi gyakorlati azonosításának 

-
-

sok (egyházak) egymástól jogilag függetlenek, azaz egymás mellé 
-

neves müncheni egyházjogász megállapítása, mely szerint a keleti 

ez utóbbiak alkotmányjogi besorolásával, melyek tudniillik a la-
tin egyháznak mint sajátjogú egyháznak csak tagközösségei — a 
keleti sajátjogú egyházak (rendszertani szempontból) a teljes latin 
egyházzal helyezkednek el azonos szinten.4 sajátjogú stá-
tuszú egyház áll sajátjogú státuszú egyház mellett, lélekszámaiktól, 

rendszertani szempontból a Hajdúdorogi Metropólia mint sajátjo-
gú egyház szintén a latin egyház egészével — és nem a hazai latin 
egyházrészekkel — mutat azonos besorolást.

hogy a keleti kodifikáció a sajátjogú metropóliák esetében tuda-

Éppen azért, mert ez utóbbi kifejezés arra utal, hogy az adott „pro-
vincia” egy nagyobb helyi szervezeti egység része: például egy 
pátriárkai egyházé, vagy a római katolikus egyháztartományok 
ese tében a latin (sajátjogú) egyházé. A sajátjogú metropólia ellen-
ben — mint önálló és egész sajátjogú egyház — a fentebb mondot-

a katolikus egyházba.5

Az iménti eltérés oka természetesen nem a kivételezettség, ha-
-
-

-
tóan ezen egységek — szemben a latin egyházmegyék ilyen kö-

-
mányaival — szerves és 
adódóan pedig ezek maguk is egyházak, amennyiben tudniillik 
helyi, azaz részegyházcsoport-szinten is látható módon jelenítik 

-

-
pontból sokatmondóak a latin metropolitai funkció szerepének 

6 vagy a jelenleg csak 
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fakul tatív alkalmi összejövetelként kodifikált részleges zsinatok 

2. A hajdúdorogi metropólia központi kormányzati szervei

A hazai görögkatolikus közösség, mint láttuk, 2015 márciusa óta 

-

több hazai tanulmány is áttekintette.
A sajátjogú metropólia eparchiái közti szoros közösség szép ki-

-

liturgikus kommemorációja az alárendelt egyházmegyékben is 
-
-

leges jogköre az adott egyház liturgikus szövegeinek kihirdetése 

nemcsak katolikus, hanem egyházi egyetemet vagy fakultást is 
8 -

írásai szerint irányítása alatt álló részegyházcsoport és az Aposto-

jele, hogy a római központi szervek rendszerint hivatalán keresz-
tül bonyolítják a szuffragáneus egyházmegyék felé a levelezést, il-

-
-
-

ház felett álló metropolitát — a pusztán egyháztartomány élén álló 
keleti és latin társaikkal szemben — minden olyan esetben is felet-
tes kormányzati hatalom illeti, amikor a keleti kódex a sajátjogú 

9 A sajátjogú metropolita az egyházát 
a szinódusi titkárság új végrehajtási normája szerint is hivatalból 
képviseli az egyetemes egyház Püspöki Szinódusainak különbö-

10 -
ropoliták között ma csak sajátjogú státuszúakat illetik. Végül, de 
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nem utolsósorban a sajátjogú metropolita hivatalból hierarchikus 
feje (prótosz),
a hie rarchák tanácsának.

2. 2 A hierarchák tanácsa
-
-

a „hierarchák tanácsa” (Consilium Hierarcharum), mely utóbbi — 

szerint tagjai az adott egyház összes felszentelt püspöke, és csakis 
-

szehívandó, továbbá minden olyan esetben is, amikor a kódex egy 

Némi kezdeti bizonytalanság után immár a praxisból is világos, 

értelmében a tanács általános törvényhozói hatalommal bír.11 A ke-
-

difikáció idején úgy vélték, hogy annak minden keleti katolikus 

keleti magasabb jog tartalma szerényebb, ami a helyi törvényhozó-
-

maalkotási mozgásteret hagy. Érdemes megjegyezni, hogy a latin 
-
-

görögkatolikus egyház esetében a hazai görögkatolikus hierarchák 

metropolita hirdeti ki. Figyelemreméltó, hogy a hierarchák taná-
csa döntéseit — a tagok több mint felének jelenlétében — egysze-

apostoli kánon szellemiségét követve — a püspökök számára köl-

A pátriárkai egyház püspöki szinódusaival szemben a hierar-
chák tanácsa nem rendelkezik püspökválasztói joggal. A helyi 
au tonómia érdekes megnyilvánulása ugyanakkor, hogy a pápai 

-
politai egyházak esetében nem a pápai követ, hanem a szóban for-

a megyéspüspöki hármas listák felterjesztésére is kiterjed.
-
-
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-
-

csere és koordináció fórumaiként jelennek meg — a hierarchák 
tanácsa, noha természetesen az iménti funkciókat is betölti, jog-

-

szóhasználat szerint így valójában a „metropolitai egyház püspöki 
szinódusa” elnevezés illene rá.

-
lis szerv mellett, mely a keleti kódexben jelenleg a formális dön-

12 Figyelem-

rendelkezik: (1) a kódex garantálja a rendszeres — legalább öté-

kódex ezek számának nem a lehetséges maximumát, hanem a kö-

az adott egyház bármely tagja javaslatot tehessen a tárgyalandó té-
mákra, ha a napirend végleges meghatározása a hierarchia jogköre 

feladata az érintett egyház lelkipásztori és egyházfegyelmi helyze-
tének rendszeres értékelése, s ezek nyomán javaslatok tétele az egy-

ma már világos, hogy e funkció a döntéshozatali folyamat lényegi 
-

-
pökök és laikusok szerepének lényegi eltérése és felcserélhetetlen-

-

-
-

je nem torkolhat a hierarchia alulról fakadó formális alávetésébe, 
hiszen ez az egyház lényegi hierarchikus berendezkedésével lenne 

-

-
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kikristályosodó üzenet igazságtartalmának belátására és így elfo-

-

érintett sajátjogú egyház püspökei közösségük egészének lelki-

-

tevékenység folyamatos megújításában. A Hajdúdorogi Metropó-

ülése ez év októberére lett meghirdetve.

3. Helyi egyházközi kapcsolatok a katolicitás mai megértésének 
hátterében

-
vetlen szentszéki alávetettség és kölcsönös függetlenség) a Hajdú-

-
gikájából is adódott.14 (Ha mégis rítusközi kérdésekben születne 

keleti jog szerint idevonatkozó szabályokat15 kellene irányadónak 
tekinteni.)

Sacri canones -
titúció ellentétes rendelkezéseket kifejezetten visszavonó záradé-
kának16 hatására hazánkban is a II. Vatikánum és a keleti közös 
jog által rögzített modellhez igazodott a két helyi testvéregyház 
kapcsolatrendszere.

utóbbi természetét tekintve tisztán államegyházjogi szervezet — 
kánonjogi viszonyának elemzése meghaladja a jelen írás kerete-
it. Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy ezen államjogi kép-

szemben a Hajdúdorogi Metropólia esetében, mint láttuk, pápai 
18)

-
vánvalóan teológiai kritériumok határozzák meg, s nem az álla-
megyházjogi betagozódás mértéke és formája. A rítusok, illetve 

A katolicitás mércéje ma már nem a római rítushoz való minél 
teljesebb idomulás, hanem az apostoli hagyomány saját módozatú 
megélése. A valódi katolicitást — azaz a szó eredeti görög jelenté-

-
19 
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hazai viszonylatban a magyar görögkatolikus közösségre is jelen-
-

vánuló elfogadottságára is kihathat, hogy képesnek bizonyul-e a 
bizánci tradíció hiteles hazai megjelenítésére és közvetítésére.

-
nónia lelki üdvére” alapította.20 -

pont lehetne.

Összegzés

1. A katolikus rítusok/egyházak közti együttélés ma kereteit a II. Va-
-

vannak a római pápa alá rendelve, illetve egymáshoz képest immár 
testvéregyházi mellérendeltségi viszonyban állnak.

-
rogációs záradéka erejében,21 II. Szent János Pál törvényhozói aka-
ratából a magyar görögkatolikus sajátjogú egyház és a hazai latin 
egyházrészek kapcsolatát is az imént felsorolt lényegi vonások jel-

In hac suprema kez-
-

radéka eszerint e kölcsönös mellérendeltségi viszonyt inkább csak 
garantálja, mintsem létesíti.

-
-

házjogi betagozódás azonban kánonjogi szempontból értelemsze-

említett zsinati elvek és pápai törvények erejében rögzített önál-
lóságát.

-

-

megélését,22


