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 καθολικη (szó szerinti jelentése: teljesség szerinti): az apostoli egyházi a hitletéteményt a maga 
teljességében őrzi 

 Nyugati és keleti: az egykori Római Birodalom területében gondolkodunk. 

 Egyházi közösség ismérvei az első századokban: apostoli hitletétemény, saját egyházfő, szentségek 

ünneplése, Eucharisztia 

 Nyugati keresztény hagyományok például: latin, ambrózián (Milánó környéke), nyugati szír 

 Keleti keresztény hagyományok például: bizánci (ezen belül helyi, nemzeti rítusok: görög, orosz, rutén, 

ukrán, román, szerb stb.), keleti szír, kopt, antióchiai 



A korai egyház belső életét fémjelzik továbbá: 

 

 Keresztség 

 Eucharisztia 

 Aszkézis 

 Szüzesség 

 Szerzetesség (Közel-Kelet, Egyiptom) 

 

A Krisztus-korabeli keresztények a Római Birodalom uralma alatt élik életüket. Összetett kultúrájú és 

sokféle nemzet alkotja monumentális kiterjedésű birodalom népességét. 



Alapvető dogmatikai igazságokat (hittételeket) megfogalmazó egyetemes zsinatok (szinódusok) az első 
évezredben: 

 

1. Nikeai Zsinat (325): Krisztus egylényegű az Atyával 

2. Nikeai Zsinat (787): az ikonrombolók elítélése, az ikontisztelet helyreállítása 

 

1. Konstantinápolyi Zsinat (381): A Szentlélek teljességgel Isten 

Efezus (431): Krisztológia: Krisztus isteni személy, Mária Istenszülő (Theotokos) 

Khalkedon (451): Krisztus egy személy (isteni), de két természetetet egyesít magában (a monofiziták ellen) 

2. Konstantinápolyi Zsinat (553): Krisztus személyének egysége 

3. Konstantinápolyi Zsinat (680/681): Krisztus Isten és ember, tehát két akarattal bír (a monoteléták ellen). 

4. Konstantinápolyi Zsinat (869-870) 



Az első nikeai zsinat ábrázolása 16. századi freskón 



A legősibb patriarchátusok:  

 

 Róma 

 Alexandria 

 Antióchia 

 Konstantinápoly 

 Jeruzsálem. 





Az 1054-es szakadás főszereplői: 

 

 Kérülariosz Mihály konstantinápolyi pátriárka 

 IX. Leó pápa 

 Humbertus Moyenmoutier bíboros, a pápa legátusa.( A pápa ebben az esztendőben a normannok hadifoglya volt.) 

 

A konfliktusok kiéleződnek: a latinok szombati böjtje, az ún. filioque betoldása a hitvallásba és a kovásztalan 

kenyér használatát a szentmisén. 



A 16-17. században az 1054-es szakadás folyamán Róma egyházfőségétől különvált bizonyos közösségek újra 
Róma egyházi vezetéséhez csatlakoztak. 

 

Ungvári Unió (1646.) 

 

A 17-18. században Magyarországon létrejött görögkatolikus egyházak történetét alapvetően négy régióra bontva 

vizsgálhatjuk: 

 

Munkácsi Egyházmegye 

Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye 

Erdély 

Délvidék 



A Hajdúdorogi Egyházmegye 1912-ben történő megalapításáig a magyar görög katolikusok hosszú utat jártak be. 
Önértelmezésük három alappilléren nyugodott: a bizánci szertartás, a római Szentszékkel való egység és a magyar 

identitás. 

 

Önazonosságuk megfogalmazásakor magyar görög katolikusok az államalapítás és a kereszténység felvételének koráig 

tekintettek vissza. Annak a bizánci keresztény jelenlétnek az örököseiként határozták meg magukat, mely a 10. századtól 

kezdődően kimutatható a magyar nemzet történetében. 

 

Hajdúdorogi Mozgalom – új egyházmegye felállításának szándéka 

 

Az 1900-as Szentévben a magyar görög katolikusok egy nagy létszámú csoportja Rómába zarándokolva 

terjesztette fel kéréseit XII. Leó pápának. 

 

Az alapítást X. Szent Piusz pápa 1912. június 8-án a Christifideles Graeci X. Szent Piusz pápakezdetű 

bullával kanonizálta. 



Az egyházmegye megszervezését Papp Antal érsek kezdte meg. 

 

Miklósy István püspök szentelése: 1913. október 5. 

 

Debreceni bombamerénylet a püspök hivatalában: 1914. február 23. 

 

Dudás Miklós püspök nevéhez fűződik 1950-ben a nyíregyházi Hittudományi Főiskola és az egyházmegyei 

Papnevelő Intézetet megalapítása. 

 

Nehézségek: Horty-rendszer, majd a kommunizmus évtizedei 



Papp Antal (1867-1945) 
Az első hajdúdorogi püspök, Miklósy István 

felszentelése 



A magyar liturgikus nyelv szentesítése: Szent Liturgia Dudás Miklós püspök vezetésével 
magyar nyelven 1965. november 19-én, a római Szent Péter bazilikában. 

 

Az egyházmegye további püspökei: 

 Timkó Imre 

 Keresztes Szilárd 

 Kocsis Fülöp 



Keresztes Szilárd 

Timkó Imre dr. 

Kocsis Fülöp 



A Miskolci Apostoli Exarchátus vázlatos története 

 

Trianon nyomán Magyarországon marad közösségek (Eperjesi és Munkácsi Egyházmegyékből) 

 

Az Exarchátus megalapítása: 1924. 

 

Vezetői kronológiai sorrendben: Papp Antal érsek, Szántay-Szémán István, Dudás Miklós, majd a 

további hajdúdorogi püspökök: Timkó Imre, Keresztes Szilárd, Kocsis Fülöp. 

 

2011: Új püspök az újjászervezett Exarchátus élén: Orosz Atanáz 

 

2015: A Magyarországi Saját jogú Metropolitai Egyház megalapítása 

- Hajdúdorogi Főegyházmegye 

- Miskolci Egyházmegye 

- Nyíregyházi Egyházmegye 
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Rövid összefoglalás az első előadás tartalmáról: 

 

 Alapfogalmak: καθολικη, nyugati és keleti egyházi hagyományok 

 A Krisztus-korabeli Római Birodalom kultúrája, s a keresztényekkel kapcsolatos politikája 

 Az első évezred szent szinódusai (zsinatai): a kereszténység dogmatikai megalapozása 

 A legősibb patriarchátusok: Róma, Alexandria, Antióchia, Konstantinápoly, Jeruzsálem 

 Az 1054-es egyházszakadás és következményei 

 Egyházi uniós mozgalmak, közöttük az 1646-os Ungvári Unió 

 Magyarországi görögkatolikus egyházmegye (Hajdúdorogi Egyházmegye) megalapítása: 1912. június 8. 

 Az egyházmegye püspökei és a Miskolci Apostoli Exarchátus rövid története 

 Jelenlegi magyarországi görögkatolikus egyházszervezet 

 Kiegészítés a szentségekhez: 

Nyugaton már a kezdeti időkben rögzült a szentségek hetes száma (keresztség, bérmálás, Eucharisztia, 

bűnbocsánat, betegek kenete, házasság, papság), míg a keleti egyházban a temetés és a szerzetesi fogadalom 

(szerzetessé nyírás) is a szentségek közé soroltatik. 



A lutheri reformáció története Luthernek az Egyházzal való végső szakításáig (1517-1520) 

Fiatalkori évek: 

 Született 1483. november 10-én a szászországi Eislebenben. 

 Rideg szülői ház, szigorú neveltetés. 

 Filozófiai és jogi tanulmányok az erfurti egyetemen, felvételt nyer az ágostonosok kolostorában 

1505-ben 

 1507-ban pappá szentelődik. 1510-ben Rómába utazik a rend ügyeit intézendő, majd 1512-ben 

teológiai doktori címet szerez Wittenbergben, később ugyanott a biblikus tanszéket vezeti. 



Luther elégeti a pápai bullát Wittenbergben Luther Márton (1483-1546) 



Lelki vívódásaira megoldás: „Az igaz a hitből él.” (Róm 1,17) 

 

Megigazulttá egyedül a hit, a Krisztus kereszthalálának érdemeiben való hívő bizakodás teheti az embert és 

csak ez üdvözítheti. 

 

A hívő ember biztos lehet abban, hogy Krisztus érdemeiért üdvözülni is fog. 

 

Megigazulás-tan: Nem a bűnös megtisztulását, nem objektív megszentelődését jelenti elsősorban, hanem a 

bűnnek be nem számítását. 

 

Luther ezt nevezte az „ő” evangéliumának, s meg volt győződve, hogy az igazságot találta meg. Tanai 

gyorsan terjedtek Németországban. 



Miért is terjedhettek oly gyorsan Luther eszméi? 

 

- Reneszánsz pápák elvilágiasodása (szekularizáció) 

- A szükséges reformok elhallgatása 

- A parasztság kizsákmányolása 

- A városi tömegek nyomora 

- Az alsónemesség elszegényedése 

- Az elnyomott rétegek az új eszméktől vártak gyógyírt lelki sebeikre 

- Luther páratlan szónoki tehetsége, a Szentírás iránti tüzes lelkesedése 



Róma sikertelen kísérletei Luther elnémítására 

 Luther Kajetán bíboros előtt (Augsburg, 1518 októbere) 

 A lipcsei vita (1519. július) 

Luther szerint csak az lehet a hit tárgya, ami a Szentírásból kimutatható. 

 

Luther kiközösítése a Római Egyházból 

  X. Leó: Exsurge Domine (1520. június 15.) 

  „Antikrisztus bullája ellen” (1520. november) 

„A keresztény ember szabadságáról” 

  A pápai bulla elégetése (Wittenberg, 1520. december 10.) 

  Excommunicatio (1521. január 3.) 



Luther Cajetannal egy 1557-ből való fatmetszeten 



A reformáció gyors terjedése Magyarországon 

Okai: 

- A mohácsi vész utáni idők: az egyházi hierarchia összeomlása, a török uralom idején tilos a harangozás, a 

körmenetek, a katolikus vallás gyakorlását betiltották, míg a protestantizmus terjedhetett, hisz a török bennük a 

Habsburgok ellenfeleit látta. 

- Az új hit terjesztőinek szellemi felkészültsége sokszor messze felülmúlta a katolikus papokét. 

- Mély hit, buzgó munka: a nyomdatechnikából fakadó adottságokat és az iskolai oktatás nyújtotta lehetőségeket 

igyekeztek minél jobban kihasználni. 

- A vallásgyakorlatokat leegyszerűsítették és a nép nyelvén végezték. 

Elsősorban a lutheránus vallás terjedt el országunkban.  

Kiemelkedő személyiségek: 

- Dévai Bíró Mátyás, a „magyar Luther” (Dunántúl, Zemplén) 

- Szegedi Kis István (Tiszántúl, Dunántúl) 

- Sztáray Mihály (Baranya, Tolna) 



Dévai Bíró Mátyás (1500 körül – 1545)  

Szegedi Kis István (1505-1572) 

Sztárai Mihály (1500 körül– 1575 eleje ) 



A jelenlegi magyarországi lutheránus egyházszervezet alulról fölfelé építkező képet mutat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A paritás elve: minden egyházkormányzati szinten egy lelkészi és egy nem lelkészi vezető áll 

A szentségek ismérvei: Jézus Krisztus rendelte, látható jele van, az üdvösség ígérete fűződik hozzá 

Két szentség van: keresztség és úrvacsora 

Ünnepkörök: karácsonyi, húsvét és a Szentháromság ünnepe utáni időszak 

Liturgikus színek: lila (bűnbánat), zöld (növekedés), fehér (tisztaság, Krisztus-ünnepek), piros (tűz, 

Szentlélek) 

Zsinat 

Egyházkerület 

Egyházmegyék 

Gyülekezetek 
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Rövid összefoglalás a második előadás tartalmából: 
 

• A lutheri reformáció története Luthernek az Egyházzal való végső szakításáig (1517-1520) 
Lelki vívódásaira megoldás: „Az igaz a hitből él.” (Róm 1,17) 
Megigazulttá egyedül a hit, a Krisztus kereszthalálának érdemeiben való hívő bizakodás 
teheti az embert és csak ez üdvözítheti. A hívő ember biztos lehet abban, hogy Krisztus 
érdemeiért üdvözülni is fog. 

• Megigazulás-tan: Nem a bűnös megtisztulását, nem objektív megszentelődését jelenti 
elsősorban, hanem a bűnnek be nem számítását. 

• A lutheri eszmék gyors terjedésének okai 
• Római sikertelen kísérletei Luther Márton elnémítására; kiközösítés (1521. január 3.) 
• A reformáció gyors terjedése Magyarországon, kiemelkedő személyiségek 
• A jelenlegi magyarországi lutheránus egyházszervezet; a paritás elve 
• A szentségek ismérvei, két szentség létezik a lutheránus egyházban 
• Ünnepkörök, liturgikus színek  

 



Ulrich Zwingli (1484-1531) hitújítása Svájcban (Zürich) 

 

1. Követelte a hierarchia, a zarándoklatok, a papi nőtlenség és a szerzetesi élet eltörlését 

2. Ridegségig szerény, új istentisztelet 

3. Oltáriszentség (Eucharisztia): jelképe és emléke Jézus Krisztus testének és vérének, a hívek 

nem Krisztust, nem Krisztus testét, hanem annak jelképét veszik magukhoz.  

 



Kálvin János (1509-1564) működése és uralma Genfben 

1)  Egyházában négy hivatal működik: lelkipásztorok, tanítók, presbiterek és diakónusok 

2) A polgári és családi életből száműzött minden zajos szórakozást és fényűzést 

3)  Genfi Akadémia 

4) Institutio religionis christianae (1536 és 1559) 

5)  Föltétlen predestináció: Isten egyeseket eleve az örök kárhozatra rendelt, másokat pedig az örök 

üdvösségre 

6)  Oltáriszentség (Eucharisztia): a kenyér és bor jel, de az úrvacsorán a vétel pillanatában Krisztus 

a predestinált hívők számára ott van, nem ugyan szubsztanciája szerint, hanem erejével (virtuális 

jelenlét)  

 



Ulrich Zwingli (1484-1531) Kálvin János (1509-1564) 



A török hódoltság és a reformáció 

  A meghódított területeken az egyházi hierarchia összeomlott, a katolikus 

vallásgyakorlatot a török vezetés akadályozta, míg a protestantizmust előmozdította 

 A királyi Magyarországon szaporodtak az üres püspöki székek, szétszóródtak a hívek, a 

paphiány is addig nem ismert méreteket öltött 

 Az erdélyi magyarok jelentős része a kálvinizmushoz csatlakozott  

 



Róma próbálkozása a reformáció megfékezésére:  

A Trienti (Trentói) Zsinat (1545-1563) 
 
A protestánsok eleve elutasították a zsinat összehívását, nem voltak hajlandók az üléseken 
megjelenni. 
 
A zsinat önvédelmi jellege: a hagyományos egyházi tanítás védelme a cél 
 

1.szakasz: 1545-1547 
A kinyilatkoztatás forrásai, az eredeti bűn, a megigazulás, a keresztség és a 
bérmálás 

2. szakasz: 1551-1552 
Oltáriszentség, bűnbánat, utolsó kenet (betegek kenete, szent kenet) 

3. szakasz: 1562-1563 
A szentmise áldozati jellege, az egyházi rend (papság), a házasság szentségi jellege, 
felbonthatatlansága, egyházmegyei szemináriumok felállítása. 
Szentek, ereklyék, szentképek tisztelete.  
 



Johann Lucas Kracker: A tridenti zsinat (mennyezetfreskó az Egri Főegyházmegyei Könyvtárban) 



Református egyházszervezet  -nem egységes, országonként eltérő és változó 

Alapja a gyülekezet: Kálvin szerint, ha a gyülekezet rendben működik, akkor nincs szükség felsőbb 

egyházi szervekre 

 

Szervezeti felépítés: 

 Egyházközség 

 Egyházmegye 

 Egyházkerület, 

 Zsinat 

 

 

Paritás elve: minden egyházi tisztség mellé, amit lelkész tölt be,  van egy világi tisztviselő is  

 

 

 

 



Egyéb protestáns közösségek 

 

Az anglikán államegyház 

• VIII. Henrik és a pápa között vita támad magánéleti kérdésekben, a szakításhoz nem vallási 

szükség vezetett 

• Pápa nélküli katolicizmus – angliai protestantizmus  

 



Baptisták 

• Angliából 1609-ben Hollandiába menekült hitvallók „bemerítkeztek” – βαπτίζω 

• A magyarországi sajátos értelemben vett misszió kb. 150 éves 

Tanításuk és hitéletük gyakorlati forrása: az Újszövetség és az őskeresztény 

gyülekezetek példája 

• Johann Gerhard Oncken mondta: „Minden baptista misszionárius.”  

 



Metodisták 

• John és Charles Wesley (1703-1791) anglikán lelkész fiai, s maguk is anglikán 

lelkészek 

• A korabeli anglikán egyház elvilágiasodása, a papok hanyag vallásgyakorlata 

reformot követelt 

• Evangéliumi szellemben fogalmazta meg tanítását, visszatérést sürgetett az szív 

szelídségéhez, az emberi szolidaritáshoz 

• Egyházszervezetüket szuperintendens vezeti, országunkban 11 nagyvárosi 

körzetben működnek  

 



Az unitáriusok (antitrinitáriusok) 

• 17. századi mozgalom, országunkban 15-20 ezer követője lehet 

• Keresztény kötődésű, a szentháromsági istenképet elutasító vallási irányzat  

 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


