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Firczák Gyula kötetek
III.

Firczák Gyula – korának egyházilag és társadalmilag is kiemelkedő alakja – 
1892–1912 között a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke volt. Az 
emberi méltóság útját és a fejlődés lehetőségét a szellemi felemelkedésben látta. 
Egy évszázada írta le ma is aktuális gondolatait: „A világnak nem… a külső 
politikai átalakulásra van szüksége, hanem a benső erkölcsi újjászületésre: 
Renovare omnia in Christo. A szociális bajokat… nem a külső radikalizmus fogja 
orvosolni, hanem egyedül a mélyreható krisztusi reform, amely az evangélium 
szellemét beleviszi a szívekbe, a családi életbe, az állami és társadalmi 
intézményekbe.” 

Köteteinkkel megjelenítjük a Kárpátalján élő görögkatolikusok szellemi termékeit, 
hogy hozzáadjuk „talentumainkat” a kárpátaljai magyarság szellemi életéhez.
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Előszó

Jelen gyűjteményünk a hagyományossá vált Ortutay Elemér Keresztény 
Tudományos Diákköri Konferencia tanulmányainak egy részét adja közre. 

A konferenciát a GörögKör és az Ortutay Elemér Görögkatolikus 
Szakkollégium szervezi meg évente a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskolán. 

Résztvevői a kárpátaljai és az anyaországi felsőoktatási intézmények 
hallgatói, akik előadásaikkal a keresztény egyházak szemszögéből vizsgálják a saját 
tudományos témáikat. 

Reményeink szerint a fiatal kutatók munkái erősítik a keresztény lelkületet, a 
történelmi egyházak küldetéstudatát, és elősegítik önmaguk keresztény 
identitásának fejlődését. Ezáltal válnak a keresztény hit szolgáivá.

Az Ortutay Elemér Keresztény Diákköri Konferenciák alapgondolatai:

A tudomány utat nyit új technológiai alkalmazások számára, amelyek javítják 
az életet és az ember környezetét, formálva ezáltal a jövőt. 

Ilyen értelemben az egyház, a civil társadalom, a gazdaság és a tudomány arra 
hivatott, hogy felvállalja a társfelelősséget a jövő egy új koncepciójának 
kidolgozásáért, amely hosszútávon előnyös lesz az egész emberiség számára. 
Ennek eléréséhez szükség van arra, hogy a modern társadalmak tiszteletben 
tartsanak bizonyos viselkedési szabályokat, amelyek könnyen elfogadhatók, ha a 
vallásos hitben gyökereznek...

Jézus is egyetértene a tudomány alkalmazásával az emberiség javának 
érdekében, ha az tiszteletben tartja a természet törvényeit.

Werner Arber professzor,
a Pápai Tudományos Akadémia elnöke

2016. február 25.

„Mondjátok a kicsinyhitűeknek: bátorság! Ne féljetek, íme a ti Istenetek... Ő 
jön üdvözíteni titeket.” (Iz 35,4) 

Izajás e szavai magukban foglalják a ti küldetéseteket is, kedves egyetemi 
emberek! Mindennapos feladatotok az igazság hirdetése, védelme, terjesztése. 
Gyakran a világmindenség és a történelem legkülönbözőbb valóságaira vonatkozó 
igazságról van szó. A taglalt kérdés nem mindig érinti közvetlenül – mint a 
filozófiában és a teológiában – az élet végső értelmének kérdését és az Istennel való 
kapcsolatot. Mindazonáltal minden gondolkodásnak ez a legtágabb horizontja. Az 
élet olyan részleteinek kutatásában is, melyek egész távolinak látszanak a hittől, 
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benne rejlik annak az igazságnak és értelemnek a vágya, mely felülmúlja a 
részleteket és az esetleges valóságot. 

Ha az ember lelkileg nem „süket és néma”, a gondolkodás, a tudomány és a 
tapasztalat minden mozdulata a Teremtőre emlékezteti, és vágyat ébreszt Utána, 
amely vágy gyakran rejtett, esetleg elnyomott, de kiolthatatlan. Nagyon jól 
megértette ezt Szent Ágoston, aki így kiáltott: „Magadnak teremtettél minket, ó 
Uram, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Tebenned.” (Conf. 1,1). 

A ti hivatásotok, egyetemi hallgatók és oktatók, akik kitártátok szíveteket 
Krisztusnak, az, hogy átéljétek és hatékonyan tanúsítsátok a kapcsolatot, mely az 
egyes tudományok és a végső „bölcsesség” között van, amely bölcsesség Istenre 
tekint, s bizonyos értelemben egybeesik vele, emberré lett Igéjével, és az igazság 
nekünk ajándékozott Lelkével. Így általatok az egyetem az „effata” helyévé válik, 
ahol Krisztus a ti segítségetekkel folytatja a fülek és a nyelvek megnyitásának 
csodáját azáltal, hogy újfajta hallást és igaz kommunikációt támaszt. 

E Krisztussal való találkozástól nem kell félnie a kutatás szabadságának. E 
találkozás ugyanis nem zárja ki a dialógust és a személyek tiszteletét sem, hiszen a 
keresztény igazságot természete szerint előadják az embernek, és sohasem 
erőszakolják rá senkire, s mintegy súlypontja a „lelkiismeret szentélyének” 
mélységes tisztelete.

II. János Pál pápa homíliája
az egyetemi oktatók világtalálkozóján (részlet)

2017. február 23

Csak egy kultúra van! Az, amely az emberé, az embertől és az emberért van… Az 
Egyház az emberiség szakértője, (VI. Pál)… kutatja az emberiség és a világ titkait, a 
kinyilatkoztatás fényével világosítja meg őket. „…titkos meggyőződése, hogy az igazság 
valódi szövetségese... és hogy a tudás és az értelem hű szolgái a hitnek”.(J. H. Newman) 
Anélkül hogy bármi módon elhanyagolná a hasznos tudás megszerzését,… azzal tűnik ki, 
hogy a természet, az ember és az Isten teljes igazságát kutatja. Korunknak nagy szüksége 
van erre az önzetlen szolgálatra, amely az igazság jelentését hirdeti; azt az alapvető értéket, 
mely nélkül a szabadság, igazságosság és az emberi méltóság megszűnik… Tudatában van 
annak, hogy előtte jár az, aki „az Út, az Igazság és az Élet”. A Logosz, akinek Szentlelke 
értelmével és szeretetével képessé teszi az embert arra, hogy saját értelmével megtalálja a 
végső valóságot, melynek ő a kezdete és vége, és egyedül ő képes teljességében adni azt a 
bölcsességet, amely nélkül veszélyben lenne a világ jövője. 

Az igazság tárgyilagos kutatásának összefüggésében világosodik meg és válik 
érthetővé a hit és az értelem kapcsolata…

II. János Pál pápa „EX CORDE ECCLESIAE”
apostoli rendelkezése a katolikus egyetemekről 

2018. február 22.
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A keresztény szellemiség fontossága a mindennapokban2

Keresztes Dénes

elnökhelyettes, Keresztény Értelmiségiek Szövetségének
nyuglamazott agrármérnök, vetőmag-gazdálkodási szakmérnök

Tisztelt elnökség, tisztelt résztvevők!

Keresztes Dénes vagyok, Magyarország legnagyobb országos keresztény civil 
szervezetének, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnökhelyettese. Polgári 
foglalkozásom: agrármérnök, vetőmag-gazdálkodási szakmérnök. Nyíregyházán 
élek.

Megtisztelő számomra, hogy a Kárpátaljai Magyar Főiskolán szervezett 
keresztény szellemiségű tudományos diákköri konferencián szólhatok. Köszönöm 
ezt a szervezőknek. Ennek a konferenciának a résztvevői az általuk végzett, 
keresztény szellemiségű tudományos munkáikat fogják bemutatni nekünk.

Mit jelen az én olvasatomban az, hogy tudomány?
Jelenti elsősorban azokat az ismereteket, amelyek szükségesek a világ 

megismeréséhez, illetve eszköz ahhoz, hogy a még kevésbé ismert történéseket, 
folyamatokat, összefüggéseket felfedezze, azokat közérthető módon leírja és 
közkinccsé tegye.

Ez ma többféle képen történik a világban. Vannak, akik az anyag mindenek 
fölöttiségére alapozzák a világ létezését, annak változásait és törvényszerűségeit, és 
vagyunk mi, keresztények, akik Istenbe vetett hittel az általa teremtett világ 
sokszínűségét és törvényszerűségeit igyekszünk a tőle kapott felhatalmazással 
megismerni és megismertetni:

„Menjetek és hajtsátok uralmatok alá a földet!”
Ferenc pápa 2015-ben kiadott „LAUDATO SI!” (Áldott légy!) enciklikájában 

hívja fel az emberiség figyelmét a környezetünk, mint az Isten által teremtett világ 
védelmének fontosságára. A környezetünket Istentől kaptuk, ezért fontos az, hogy 
ezt az örökségünket hogyan és milyen állapotban fogjuk továbbadni az utánunk 
következő nemzedékeknek.

De mi a mi környezetünk? Nem csupán a föld, a víz, a levegő, hanem a 
teremtett világ a teljes fizikai, kémiai, biológiai valóságában az emberi 
kapcsolatrendszerünkkel együtt.

A termőföld túlzott kihasználása, a vegyszeres növényvédelem, a 
vízkészletek nem okszerű használata, az erdők profitorientált irtása, a természetes 
vizeink halállományának kirablása, vagy a vadállomány üzleti és élvezeti célú 
gyilkolása, a nem természetes genetikai folyamatok felhasználása profit termelésre 

2 Az előadás 2017. február 23-án hangzott el, a konferencia plenáris előadásaként.
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- gondoljunk itt a genetikailag módosított szervezetekre, a GMO-ra. Sorolhatnám 
tovább, hogy mi minden olyan eszköz és lehetőség van a kezünkben, amivel 
amellett, hogy saját magunknak hasznot kívánunk hozni, megteremtjük annak a 
veszélyét, hogy ártsunk vele és meggyalázzuk az Isten teremtményét. 

Mindezek a beavatkozások a természeti egyensúly felbomlásához vezettek, 
aminek ma már látjuk a következményeit egészen a klímaváltozásig. Nem 
feledhetjük el, hogy ahol élünk, dolgozunk, akikkel kapcsolatban vagyunk, az mind 
Isten teremtménye, beleértve saját magunkat is. Ezért mindenre és mindenkire úgy 
kell tekinteni, hogy velünk egyenrangú teremtményekről van szó.  

Ez a legfontosabb szempont, amit a keresztény embernek szem előtt kell 
tartania. Itt kapcsolódik össze keresztény hitünkkel az általunk végzett munka, 
hitbéli és szakmai elkötelezettségünk, beleértve mindebbe a tudományos munkát is.

Mindannyian ismerjük a talentumokról szóló példabeszédet. Nekünk, ma élő 
embereknek is elengedhetetlen, hogy ennek szellemében végezzük mindennapi 
munkánkat: A kapott értékekkel és képességekkel tudnunk kell élni, de el is kell 
vele számolni, hogy miként őriztük meg, hogyan gyarapítottuk és hogyan adtuk 
tovább a ránk bízott értékeket. Ne a saját hasznunkat és élvezetünket keressük 
benne, hanem „…annak akaratát, ki engem küldött”. Ezt csak úgy vagyunk 
képesek megvalósítani, ha mindezt hittel, elkötelezettséggel és kellő szaktudással 
végezzük.

Hittel: A keresztény ember nem cselekedhet másként, csak Istenbe vetett 
hittel, az Ő törvényei szerint Isten és mindannyiunk javára és szolgálatára: 

„ Bizony mondom nektek, hogy amit egynek e legkisebb testvéreim közül 
tettetek, nekem tettétek.” (Mt.25/49)     

Ezért a keresztény ember másként nézi a világot: elsősorban a hit szemüvegén 
keresztül: minden, ami körülvesz bennünket, azt Istentől kaptuk, hogy 
mindannyiunk javát szolgálja, ne csak az enyémet. Ezért minden tettünket ez kell, 
hogy meghatározza.  

Elkötelezettséggel: elsősorban a Teremtő felé tartozunk elkötelezettséggel, 
hiszen minden lehetőségünket és képességünket, ha úgy tetszik, a talentumokat, 
tőle kaptuk.

De elkötelezettnek kell lennünk környezetünk és embertársaink irányában is, 
hiszen minden tettük hatással van a környezetre és mindnyájunkra.

Nem utolsó sorban elkötelezettnek kell lennünk a saját munkánk iránt is, mert 
csak ez lehet a garancia arra, hogy az építő legyen, ne ártsunk, vagy tegyünk kárt 
vele bárkinek.

Szaktudással: Isten előtt mindannyian egyforma emberek vagyunk: a tudós 
professzor és a kétkezi munkás is. Mindannyiunk munkájára szükség van, ezért 
mindig arra kell törekednünk, hogy tevékenységünket a lehető legmagasabb 
szakmai felkészültséggel végezzük. Csak így remélhetjük, hogy a kapott 
talentumokat jól használva a legtöbbet hozzuk ki a ránk bízott feladatokból, 
lehetőségekből.
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Mindezt nem könnyű folyamatosan, együtt megvalósítani. Sokat segít, ha 
olyan környezetben vagyunk, ahol a hit alapvetés, a minket körülvevő emberek 
hozzánk hasonló elkötelezettséggel teszik a dolgukat, és megtesznek mindent azért, 
hogy ennek érdekében szaktudásukat folyamatosan gyarapítsák.

Ezekért a célokért jött létre 1989-ben a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, 
a KÉSZ. 

Tagjai gondolkodó emberek (nem feltétlenül diplomásak), akik érdeklődnek a 
mindennapok eseményei iránt. Nem végzünk pártpolitikai tevékenységet, de mint 
gondolkodó ember, elemezzük a társadalmi folyamatokat, véleményt formálunk 
arról, és keressük a probléma megoldásának keresztény szellemiségű lehetőségét. 
Mindezekre igyekszünk felhívni a döntéshozók figyelmét.

Mi, keresztény emberek valljuk, hogy „Úgy szeresd felebarátodat, mint 
önmagadat!”

Ne légy részrehajló és kirekesztő, csak olyan dolgokat mondj vagy adjál 
másoknak, amiket Te is szívesen fogadnál!

Éppen ezért nálunk fontos szempont az ökumenizmus. 
Kereszténynek/keresztyénnek – Krisztus követőnek – valljuk magunkat, ezért az 
Istentől eltávolodó és a nihilizmus felé rohanó, mindent szabadon engedő liberális 
világban fontos, hogy akik hiszünk Istenben és Krisztus tanításait követjük, ne a 
történelmi vallásaink különbözősége miatt távolodjunk el egymástól, hanem a 
Krisztusban való egységünk alapján közösen építsük Isten országát. A kirekesztés 
megosztottsághoz vezet, a megosztottság pedig hosszabb távon a megszűnést 
eredményezi. Ez nem csak az emberek csoportjaira, hanem minden egyes emberre 
nézve is igaz. Az önző, a maga vélt hatalmával visszaélő ember tettei többet 
rombolnak még akkor is, ha azt a látszatot keltik, hogy tevékenységüket a 
keresztény értékek mentén és szolgálatában végzik. Ezek az emberek hosszú távon 
sokat ártanak, különösen akkor, ha ezt vezető pozícióban teszik.  

„A KÉSZ célja a keresztény, keresztyén evangelizációs küldetés tudatos 
elkötelezettségű vállalása az ökumené szellemében és annak teljesítésére való 
törekvés az élet minden területén.” (KÉSZ – Alapszabály) 

Fő feladataink közé tartozik a fiatalok megszólítása, és a civil szerzet 
eszközeivel a kereszténység felé segíteni, abban megerősíteni. 

Kiemelten fontos számunkra, hogy tevékenységünket nem csak a mai 
Magyarország területén, hanem valamennyi magyarok által lakott történelmi 
régióban végezzük.

Így több éve jól működő kapcsolataink vannak: 
— Délvidéken a Keresztény Értelmiségi Körrel,
— Felvidéken: Kassán a Szent Gellért Pasztorációs és Oktató Központtal, 

valamint a Rimaszombati Katolikus Körrel, 
— Kárpátalján a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség KÉSZ 

Csoportjával, 
— Stuttgartban a Stuttgarti Magyar Keresztény Értelmiségiek Körével.
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— Erdélyben a Kolozsvári Keresztény Értelmiségi Körrel való 
együttműködésünk szorosabbá tétele van folyamatban. 

A határainkon túli kapcsolataink fontos célja a hit közösségben való 
megélésével honfitársaink segítése szülőföldjükön keresztényként és magyarként 
megmaradni. Ennek érdekében törekszünk minél több hozzánk hasonló magyar 
szervezettel kapcsolat építésére esősorban a határainkon túli területeken. 

Tevékenységünk részét képezik közös zarándoklatokon való részvétel. 
Példaként említem, hogy 2016 októberében Máriapócson voltunk együtt a Kárpát-
medencéből mintegy 750-en.

Szervezünk szakmai konferenciákat és kongresszusokat, melyek igen jó 
lehetőséget biztosítanak tagjainknak arra, hogy megbeszéljék egymással, hogyan 
tudják végezni keresztény hittel és elkötelezettséggel a mindennapi munkájukat. Az 
elhangzott előadásokat minden esetben kiadványban is megjelentetjük.

Igen jelentős kiadványunk a KÉSZ gondozásában megjelent Kárpát-medencei 
népénekgyűjtemény, amely a Kárpát-medence valamennyi történelmi régiójából 
tartalmaz olyan egyházi énekeket, amelyek nem a szorosan vett liturgikus énekek, 
hanem egyéb összejövetelekhez, alkalmakhoz, személyekhez kapcsolódnak. Ez ma 
már az interneten is elérhető a www.keesz.hu/Népénekgyűjtemény cím alatt.

Végezetül hadd mondjak néhány gondolatot arról, hogy saját szakmámban, a 
mezőgazdaságban hogyan próbáltam keresztény szellemben végezni a munkámat.

Mi, keresztény emberek valljuk, hogy „Úgy szeresd felebarátodat, mint 
önmagadat!” Ez igaz nálunk, mezőgazdászoknál is, hiszen ott is emberekkel 
dolgozunk. Mit jelent ez számunkra?

Ne légy részrehajló és kirekesztő, csak olyan dolgokat mondj vagy adjál 
másoknak, amiket Te is szívesen fogadnál!

Tisztában kell lennünk azzal, hogy minden munka mögött emberek, családok 
állnak, akiknek gondjaik, problémáik vannak. A törvények, a jogszabályok mindig 
adnak lehetőséget bizonyos kereteken belül a mérlegelésre, ezt tudnunk kell 
alkalmazni.

A vetőmag előállítás egy nagyon szűk és szigorú szakmai szabályok szerint 
működő tevékenység a mezőgazdaságon belül, de tudomásul kell vennünk azt, 
hogy szükségesek ezek a szabályok. Hiszen ha valaki ilyen terméket vásárol, azzal 
a céllal veszi meg azt, hogy ő abból saját magának eredményt tudjon előállítani. 
Legyen élelmiszere a családnak, vagy adott esetben, ha piacra termel, akkor legyen 
belőle annyi jövedelme, amivel fenn tudja tartani önmagát és családját.

Ezeket a szabályokat természetesen nem csak megalkotni kell, hanem a 
betartását ellenőrizni. Ebben az állami ellenőrzési, felügyeleti munkakörben 
dolgoztam közel 35 évig.

Tudjuk azt, hogy hiba nélkül nem lehet munkát végezni, tehát ezek az 
előállított termékek sem lehetnek kifogástalanok, azokban is lehet hibát találni. 
Ennek ellenére az ellenőrző munkának a tökéletesség megkövetelésére kell 
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irányulnia, és itt van a mi nagyon súlyos feladatunk, akik úgy gondoljuk, hogy 
keresztény szellemiséggel kívánjuk végezni ezt a tevékenységet.

Ezért igyekeztem a munkámat mindig úgy végezni, hogy ne azt a látszatot 
keltsem, hogy az ellenőrzés a hibáknak a mindenáron való felfedése és megtorlása, 
hanem inkább a hiba következményeire való figyelem felhívás, azok javítási 
lehetősége, vagy a termék más irányú hasznosításának bemutatása. Ezzel sok 
esetben sikerült megakadályozni, hogy a befektetett anyagi eszközök és munka ne 
vesszen teljes mértékben kárba.

Mi keresztény értelmiséginek tartjuk magunkat. Gondolkodó embernek, aki 
törekszik a társadalmi folyamatokat megismerni és keresztény szellemben 
elemezni, megtalálni benne a maga szerepét és tevékenységét.

A gondolkodó ember nem az előírások betű szerinti betartását, gépies 
végrehajtását végzi, hanem átgondolja a helyzetet és a felebaráti szeretettel 
igyekszik segíteni a jobb gazdasági eredmény érdekében. Saját tapasztalatból 
mondom, hogy ez a szellemiség, az így végzett munka meghozza gyümölcsét. 
Meggyőződésem, hogy az élet valamennyi területén, minden szakmában és 
hivatásban ilyen elvek mentén kell tevékenykedni, egymásra figyelve és egymást 
segítve.

Ne feledjük: A keresztény szellemiség fontossága a mindennapokban 
elengedhetetlen ás megkérdőjelezhetetlen!

Köszönöm, hogy figyelmükkel megtiszteltek!
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Hagyomány és modernitás4

Dr. Grezsa István

kormánybiztos, orvos, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja
együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati

koordinációjáért felelős kormánybiztos
I. Bevezető

Nehéz helyzetben vagyok, mert a szokásos megszólalásaimmal ellentétben most 
el kell kanyarodnom – legalábbis kísérletet teszek erre – a sablonos politikai beszédmódtól. 
Nem használhatom a gondosan mérlegelt paneleket, és az ókori eposzénekesektől eltérően 
arra sem lesz lehetőségem, hogy a jól begyakorolt epitheton ornans-ok sora mögé bújva 
nyerjek időt gondolatokra, vagy éppen válaszokra. 

A következő mintegy fél órában nem elsősorban politikusként próbálok beszélni, 
hanem olyan értelmiségiként, akinek vannak gondolatai bizonyos ontológiai és 
gnoszeológiai kérdésekről, vagy éppen arról, hogy a tudomány, az ismeret, a társadalom 
jelenségei és vívmányai hogyan jelennek meg a közéleti dialógusban.

Tehát arról kíván szólni az előadás, hogy a címben evokált fogalmak, mint 
hagyomány és modernitás, hogyan kapcsolódnak egymáshoz az én értelmezésben, és 
végül csak vissza fogok kanyarodni a politikához, mert a társadalmi párbeszéd egyfelől 
meghatározza a politika működését, azonban egyes esetekben pont fordított a helyzet, 
hiszen a társadalom igazodik a politikai diskurzushoz.

Azt is le kell szögeznem, hogy az elmondandók szükségszerűen különböző 
tudományterületekről merítenek majd, hiszen a modernitás és a tradíció olyan 
archetipikussá növesztett entitások, amelyek megjelennek és dominálnak a 
nyelvelméletben éppúgy, mint a szociológiában, a pszichológiában, vagy éppen a 
szociográfiában.

Ez a néhány mondatos bevezető is jól mutatja, hogy egy olyan tág és mély 
tematikát kellene sorra vennem, ami gyakorlatilag lehetetlen, így valóban csak a 
saját gondolataim és distinkcióim mentén haladva próbálok fókuszálni a címadó 
fogalmak jelentésrétegeire és kapcsolatukra.

II. Hagyomány és modernitás

A hagyomány és modernitás csak látszólag egymásnak ellentmondó 
fogalmak. Egymáshoz és egymásra tapadnak, értelmük és komplexitásuk csak 
interpenetrációjuk kölcsönösségében ragadható meg.

Ha nem filozófiai mélységű példákat szeretnénk hozni, elég csak 
körülnézünk a kortárs zenében, vagy iparművészetben, ennek számos egyszerű 

4 Az előadás 2018. február 22-én hangzott el, a konferencia plenáris előadásaként.
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lenyomatát érzékelhetjük. Gondoljunk például a divatos népzenei feldolgozásokra 
az elektronikus zene keretei között, például egy Balkán Fanatik dalra, vagy a 
ruhatervezésben és divatban újra felfedezett népi, például kalocsai mintákra.

Tudom, persze, hogy ez elég leegyszerűsítően hangzik, de mégis annak 
vagyunk tanúi, hogy egyes formák, hagyományos, népi kultúrát jellemző jelenségek 
a mindennapok részévé válnak modernségükben. Mondhatni, kvázi modernné 
lesznek egy adott pillanatban.

Nem akarok túlságosan előreszaladni, de talán itt érdemes kicsit 
kitekintenünk, és felfigyelnünk arra a tényre, hogy például a néprajzi kutatók a 
hagyományt, mint a nemzeti identitás és tradíció egyik alapját, egészen a 20. század 
közepéig megkülönböztették a tanult rétegek magasnak mondott, lényegében 
nemzeti közösségek feletti kultúrájától, s ezzel a gesztussal be is zárták azt az 
alsóbb társadalmi rétegek szociokulturális rendszerébe. 

Tehát ha ilyen aspektusból tekintünk például a romantikusok 19. századi 
műveltségére, akik lényegében felfedezték maguknak és nekünk a népi kultúrát, 
mint értéket, akkor azt kell mondanunk, hogy ők sem tettek mást, mint lényegében 
modernizálták a tradíciót. Észrevették, hogy a népi kultúra bizonyos darabjai 
mennyire szuggesztívek, milyen találékonysággal jelennek meg bennük olyan 
elemek, amelyekből ők modernséget építenek.

Na, de visszakanyarodnék a fogalomértelmezéshez, hiszen máris a 
bevezetőben jelzett gazdagságba ütköztem: egy szociográfiai példára irodalmi sémával 
volt kénytelen válaszolni. Olvasgattam a témával foglalkozó szakirodalmakat, hogy 
legalább a fogalomhasználat legyen következetes az előadás során.

A hagyomány etimológiailag is érdekes képződmény: a régi magyarban 
elhagyást, elválást jelentett, későbbi jelentésmódosulás révén kapta meg a hagyaték, 
örökség jelentést.

Megítélésem szerint hagyomány mindaz, amit a múltból  a jelenbe átadunk. 
Ezek lehetnek tárgyak, emlékművek, hiedelmek, gyakorlatok és intézmények. A 
hagyományt, más szóval tradíciót az érték jelenti, amelyet a jelen generációk 
tulajdonítanak mindannak, mait a múlt generációi adnak át. Németh László ezt A 
magyar rádió feladatai c. esszéjében így határozza meg: „a népek emlékezete a 
hagyomány. A hagyomány: egy nemzet válasza életkörülményeire, a nemzet igazi 
személyisége, mellyel az időben önmagához és feladataihoz hű maradhat”.

Németh szerint tehát, mondhatni kollektív emlékezetünk a tradíció, közös 
személyiségünk, amely összeköt minket, kulturális teret hoz létre. És ahhoz, hogy 
ez a hagyomány (talán ebben az esetben most szinonimaként mondhatjuk, hogy 
kultúra), megmaradjon, hűnek kell maradnunk hozzá. Hogy szellemes módon 
eloszlassak egy tévedést, a hagyományt azonban nem ápolni kell. A helyes 
szóhasználatra Sebő Ferenc hívta fel mindnyájunk figyelmét: „a hagyományt nem 
ápolni kell, hisz nem beteg. Nem őrizni kell, mert nem rab. Hagyományaink csak 
akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket!” Németh László és Sebő gondolatai 
összeérnek, hiszen mindketten azt mondják, hogy integrálnunk kell 
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személyiségünkbe, mindennapjaink része kell, hogy legyen a hagyomány, hiszen 
csak így őrződik meg, így maradhat velünk a modernitásban is.

Ahhoz, hogy a hagyomány fogalmából átvezessem magunkat a 
modernhez, talán Szilágyi Miklós kiváló néprajzos hagyományszemlélete a 
legmegfelelőbb. Ő azt írta, hogy „a hagyomány nem megőrzött régiesség, nem 
következetes múlthoz való igazodás, hanem olyan dinamikus szabályrendszer, ami a 
korábbit és az újat a jelenben működő kulturális gyakorlatok rendszerévé alakítja”. 
Egyetértek Szilágyival. A hagyomány csak diakrón módon értelmezhető, azaz 
múltban gyökerezik, de értelmét – mondjuk így, törzsét és lombját – csak a 
jelenben tapasztalhatjuk meg.

Vannak olyan szemléletek, amelyek szerint a modern előretörése 
szükségszerűen együtt jár a hagyományos háttérbe szorulásával. Vannak, akik 
társadalmi sémák analógiájaként tekintenek erre: az új kiszorítja a régit, a fiatal 
átveszi az öreg helyét. Azonban mint ahogy az újban is ott van a régi, a fiatalban is 
ott van az öreg (természetesen nem biológiailag értem, bár egyébként ily módon is 
), úgy a modernben is ott a hagyományos. Egyfelől azért, mert szerintem a 
modernitás csak viszonyfogalom, amely csak bizonyos relációban nyeri el értelmét, 
másfelől pedig azért, mert antropológiai törvényszerűség az imitálás, a formák 
átvétele, a tartalmak megőrzése. Ha a művészetre gondolunk példaként, akkor 
eszünkbe juthat a rómaiak görög kultúrát megőrző utánzó gesztusa, ha pedig 
társadalmi folyamatokra, akkor könnyen beláthatjuk, hogy bizonyos bibliai 
tanítások, vagy kulturális kötöttségek akkor is meghatározzák az egyén 
viselkedését, még ha nem is tudja, hogy ezek alapja pontosan mi. Arra gondolok itt, 
hogy alapvetően nem része a hétköznapi viselkedéskultúrának a gyilkosság (v. ö. 
tízparancsolat), de egy egészséges közegben nem jellemző a fiúgyermekek 
édesanyjukkal folytatott szerelmi viszonya sem (v. ö. Oidipusz).

Hofer Tamás Széchenyi-díjas antropológus szerint ugyanakkor a modernség 
kétirányú folyamat. Egyrészt „felbontja a helyi hagyományos műveltséget, másrészt a 
népi hagyományoknak korábbi korlátozott érvényességük helyett össztársadalmi 
érvényességet is teremthet”. Tehát a már említett szociokulturális burokba zárt, 
egzotikusként számon tartott népiesség modernizálódik azáltal, hogy össztársadalmi 
érvényre jut. Számomra ez azt is jelenti, hogy a modernség hagyományos életet élő 
közösségekbe való behatolása megnyitja azokat a kapukat, amelyeket a társadalmi 
különbségek rázártak a hagyományra.

Ezért is szeretném megerősíteni, hogy a modernségtől nem félni kell, nem 
tartani kell tőle. A modernség ugyanis nem azt a borzadályt jelenti, amit például a 
kommunisták – de egyébként magukat szociáldemokratának valló utódjaik is – 
hirdettek haladás címszó alatt. A modernség nem a hagyomány eltörlését, a 
keresztény és nemzeti értékek felszámolását jelenti. A modernség befogadásában és 
megélésében ott van ugyanis a hagyomány megőrzésének ethosza, valamint az 
ember tudásvágyának mítosza. A modernséggel ajtót nyitunk a hagyományra, 
lehetőséget teremtünk arra, hogy modern és hagyományos összeérjen, majd 
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egymásba fonódva váljon újra hagyománnyá, egyfajta ciklikusságot és állandó 
önmagába való visszatérést imitálva.

És ha már itt tartunk, azaz a kommunisták is terítékre kerültek, engedjenek 
meg egy zárójeles megjegyzést. Azért, amiről az imént beszéltem, tulajdonképpen 
hálásak lehetünk nekik. Mert megpróbálták szembeállítani az általuk modernnek, 
haladónak hazudott szovjet világszemléletet és tudományt az egyházak, a 
nemzetek, a nemzetiségek szerintük elavult, maradi értékszemléletével és 
hagyományaival. 

Mi történt? Hát elbuktak. Tehát ők mutatattak rá arra igazán, hogy a 
hagyományok megőrzése és elhazudása nem modernséget teremt, csak egy tiszavirág 
életű zagyvaságot. És ezt tényleg megköszönhetjük nekik! Ők, maguk hoztak példát 
mindarra, hogy a modernség csak a hagyomány kontextusában értelmezhető.

Ha a hagyományok lebontásáról beszélünk, akkor azt is látnunk kell, hogy 
a hagyománytagadás, a nem új ósdinak minősítése, nem huszadik századi 
fejlemény. Az irodalomelmélet ezt úgy fogalmazza meg, hogy ez a folyamat akkor 
született, amikor „egy olyan létélmény fogalmazódott meg, hogy az emberi élet 
értelme, az embert körülvevő világ összefüggései nem transzcendentálisak, nem 
mitikusan, túlvilágian megalapozottak”. Tehát akkor, amikor elválasztották azt, ami 
összetartozik, az égit a földitől. Amikor az ember megpróbált kilépni, abból a 
rendből, amelybe a teremtésből fogva tartozott. Ha konkrét eseményeket kellene 
mondanom, akkor a reneszánszot, például Janus Pannonius öntelt, gúnyos 
csapongását említeném. Ezt írja Galeotto Marziónak: „mondd, miért, ha poéta 
vagy, miért hogy Parnasszus magasát elhagyva, immár Bottal - ó, Galeotto - és 
iszákkal, Mégy Rómába te is zarándokútra?”

De ha időben előrébb tekintünk, akkor talán a gyújtópontot mégiscsak a 
francia forradalom teremtett rendtől való elrugaszkodása, a proletár néptömeg 
haragjának embertelensége jelenti. És nem vagyok ugyan eszmetörténész, de 
megítélésem szerint nem állhat távol az igazságtól, ha azt mondom, hogy bizonyos 
mértékben ezek a folyamatok vezettek ahhoz az istentelenséghez is, amelyek a 20. 
század máig ható traumáit okozták.

III. A válaszunk a kettősség megbontására

A fentiek elég borús értékelések, azonban egyáltalán nem vagyunk rossz 
helyzetben. Mondhatom talán, hogy szerencsések vagyunk, mert mindig tudtunk 
valami olyan választ adni a nihilizmus rombolására, amely megtartott minket. Az 
ember mindig talált olyan eszmét, amelyért lelkesedhetett. Mindig új és új célok 
fogalmazódtak meg, és mi Ádámként új és új álmot álmodunk. Megtaláljuk azokat 
a szűk mezsgyéket, amelyek időlegesen visszavezetnek minket a hagyomány és 
modernitás megbonthatatlan kettősségének egyensúlyi helyzetébe.

A reneszánszra és az egyház válságára válaszként született meg például a 
reformáció, amelyre senki nem mondhatja, hogy nem a legeklatánsabb példája az 
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előadásom témájának. Mert mi lehetne hagyományosabb magánál az írásnál, és mi 
lehetne modernebb az anyanyelvhasználat ügyénél. A reformációra nyugodtan 
tekinthetünk példaként, hiszen azt a célt teljesítette be, hogy a hagyományra rányissa a 
modernség ajtaját, és a liturgia burjánzó terjedelmességéből megőrizze az igazi értéket, 
a tanítást. A tanítás megmaradt, de iskolák, nyomdák épültek, egyházi és világi 
közösségek alakultak, végleg megkaptuk használatba anyanyelvünket. A reformáció a 
hagyományt modernizálta, megőrizte nekünk azt, ami értékes.

Ez jó példa lehet hétköznapjainkban is. Annyi feszültség, annyi konfliktus 
rakódott társadalmainkra és egyáltalán az emberiségre, hogy nem túlzás kijelenteni, 
ma újra történelmi időket élünk. Egy más, nálunk akaratosabb kultúra kopogtat az 
ajtónkon. És mit mondanak erre mai kommunistáink és anarchistáink? Nem kell 
félnetek, jó lesz. Megújulunk, haladunk. Igen ám, de itt olyan újról van szó, amely 
nem tiszteli a régit, amely mást tekint értéknek, mást fogad el egyetemesnek.

Tehát, ha most engedünk, és nem védjük meg azt, ami évezrede a mienk, 
akkor elveszünk. Nincs mást tennünk, mint a reformátorok bátorságához hasonlóan 
őriznünk kell hagyományaink értékes rétegét, de új utakat keresnünk sem szabad 
félnünk. Ki kell lépnünk az utóbbi évtizedek szemforgató, hamis, korrektnek 
mondott lázálmából, és nemzetünk életösztönére alapozva meg kell alapoznunk 
boldogulásunk lehetőségét.

Egy olyan modern nemzeti közösséget kell együtt teremtenünk, amely óvja 
értékeit, hagyományaira büszkén tekint, ugyanakkor a kor kihívásait képes kezelni, 
azokkal képes megbirkózni. Ugyanis, ha hagyománytalanok leszünk, akkor 
antropológiai szükségszerűségből más irányokba fordulunk. Fordulhatunk más 
közösségek felé, akkor apránként veszünk el, fordulhatunk kisebb közösségeink 
irányába, akkor aprózódva veszünk el. Tehát egyetlen esélyünk nagy közösségben 
megélni hagyományainkat. Ez a felismerés adja a mai magyar kormányzati politika 
korszerűségét, mondhatni modernségét. 

Immár 7 éve nem abban gondolkozunk, hogy miként mérsékeljük 
önfeladásunk ütemét, hanem azon, hogyan tudjuk karakteresen és következetesen 
újrahagyományozni értékeinket a következő generációkra. Lényegében ebben áll a 
nemzetépítés programja, ez az egyetlen út a Kárpát-medencei központú 
világmagyarság nemzeti önbecsülésének visszaállítására.

IV. A kárpátaljai magyar értelmiség szerepe a nemzetépítésben

Engedjék meg, hogy mindezeket figyelembe véve figyelmükbe ajánljam 
Bányai János kiváló irodalomtörténész Hagyomány és modernitás c. tanulmányát, 
amelyben a vajdasági magyar irodalom fejlődésének önálló irányairól és 
jellegzetességeiről beszél. Azért tartom ezt fontosnak, mert a kultúra egy adott 
szegmenséről, az irodalomról beszél, de úgy érzem, hogy amit mond, azt részben 
tekinthetjük univerzálisnak. 
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Az elszakadás, amely jelen esetben Magyarország feldarabolását jelentette, 
hiányt teremtett az anyaországon kívül rekedt közösségek identitásában. Erről a 
folyamatról ír a Vajdaság Kazinczyjának nevezett Szenteleky Kornél is, aki így 
fogalmaz: „legelőször a tradíció hiányzik, a múlt, az elkezdett irány, a lefektetett 
alap, amelyet folytatni, lerombolni, átformálni, megtagadni mindig könnyebb, mint 
teljesen újat csinálni”.

A megnehezített és szándékosan ellehetetlenített kapcsolattartás arra 
ösztönözte e közösségeket, hogy hozzanak létre egyfajta kultúrát, amely betölti az 
egyetemes magyar kultúra hiányából fakadó űrt. Ennek az új, nevezzük részleges 
kultúrának lehetett iránya a befelé fordulás, valamint a kitekintés is.

Ezek a teremtő aktusok egy ideig ugyan gyarapítják és színesítik a regisztert, 
azonban, most, hogy van rá lehetőségünk, ezt a tarkaságot újra fel kell festenünk a 
közös magyar kultúra hagyományának palettájára. Arra kell törekednünk, hogy 
megőrizzük azt, ami minket más tesz közösségünk tagjaitól, de azért is tennünk kell, 
hogy a nemzetépítésből ki-ki kivegye a maga részét. Nagy a felelősségük tehát 
személyenként is, mert csak közös, zsibbadt vágyaink építik újra azt, ami egyszer 
elveszni látszott, s amelynek restaurálásában szinte ma is nehéz hinnünk.

V. Hogyan éljünk a hagyománnyal?

Ha mindazt, amit eddig próbáltam elmondani, próbáljuk egyfajta 
viselkedéskódex pontjaivá alakítani, akkor kijelenthetjük, hogy a hagyományok 
velünk élnek, bennünk élnek, meghatározzák identitásunkat, kijelölik számunkra 
azt a spirituális teret, amelyben megvalósíthatjuk önmagunkat. Megrajzolják azt az 
értelmezési keretet, amelyben folyamatosan interpretáljuk magunkat, és amelyben 
próbáljuk megérteni a minket körülölelő valóságot.

Ugyanakkor, ahogy Kodály Zoltán mondta, „kultúrát nem lehet örökölni”. 
Tehát a hagyomány, a kulturális örökség képes elveszni, ha nem teszünk érte. 
Elvész, ha nem formáljuk magunk képére, nem igazítjuk a folyton változó korok 
elvárásaihoz. Hogy egy nemrégiben hallott politikusi beszédet idézzek: „nem 
olyan, mint a lekvár, hogy eláll, hanem újra és újra meg kell szereznünk”, majd 
megtartanunk. Ebben a dinamizmusban rejlik az egymást követő generációk 
megkerülhetetlen felelőssége: úgy kell változnunk kultúránkkal és identitásunkkal 
együtt, hogy önazonosságunk ne veszítsen értékeiből.

Csak az a változás méltó tradíciónkhoz, kultúránkhoz, amely értékőrző, 
őseink erőfeszítéseit tisztelő, azonban elemi erejű és modern. Modern, mert 
párbeszédre hívja a kortársakat, konzervatív, mert feldereng benne kulturális 
forrásvidékeink sziluettje. A hagyományaink szövetszálai sűrű leplet fonnak körénk. 
Olyan leplet, mely betakar, megóv, melynek melegében otthon érezhetjük magunkat. 
Feladatunk tehát, hogy tágabb életterünk, a Kárpát-medence, és szűkebb pátriánk, 
például szülővárosunk kulturális örökségét megéljük, legyünk készek 
személyiségünkbe integrálni hagyományainkat, hogy a lepel, melyet gyermekeinknek 
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továbbadunk ne szakadt, elhasznált, ósdi legyen, hanem olyan, amelyben közösségünk 
minden tagja megérezheti majd a hazatalálás önfeledt örömét.

Köszönöm a figyelmüket!
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Kárpátalja magyarlakta településeinek vallási megoszlása 
1915-ben az egyházmegyei sematizmus alapján

Tóth Attila
A szerző a Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájának hallgatója.
A tanulmányt megjelenésre ajánlotta: dr. Fodor Gyula .

Vidékünk, Kárpátalja egy nemzetiségileg erősen diverzifikált terület. E tényt 
figyelembe véve feltételezhetjük, hogy a térség vallási szerkezete is színes. A 
megye területén négy nagyobb és számos kisebb vallási felekezet tagjai élnek 
viszonylagos harmóniában.

Az évszázadok múlásával a települések népességszáma folyamatosan 
növekedett, miközben a vallási felekezetek tagsága az egyes időszakokban eltérő 
képet mutatott. Az a tény, hogy a kárpátaljai lakosság vallási megoszlásának eddigi 
kutatása számos kívánni valót hagy maga után, fontos tényező volt a kutatás 
megkezdésében. Ám a téma valódi aktualitását a jelenlegi Nyugat-Európai helyzet 
szolgáltatja, ahol jelenleg egy társadalmi és kulturális átalakulási folyamat megy 
végbe. Ezért nagyon fontos megismernünk saját gyökereinket, színes kultúránk és 
társadalmunk alapjait. Dolgozatunkban ebből a szemszögből vizsgáltukKárpátalja 
jelenleg is magyarlakta településeit a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye 
sematizmusa alapján.

Kutatásunk célja emagyarlakta települések vallási szerkezetének feltárása az 
1915-ös görögkatolikus egyházmegyei sematizmus alapján, a vizsgált területet öt 
alegységre bontva, az összefüggések hatékonyabb meghatározásának érdekében.

A kutatás adatbázisát a Görögkatolikus Örökségismereti Csoport által 
összegyűjtött egyházmegyei sematizmusok adták. Az adott dokumentumokban 
található népességszám-adatokat Microsoft Excel táblázatszerkesztő szoftver 
segítségével rendszereztük, települési szinten. A már meglévő adatbázist az ArcGIS 
10.1 térképszerkesztő programbainterpretáltuk, mely által lehetőséget teremtettünk 
tematikus térképek létrehozására.

KÁRPÁTALJA ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

Kárpátalja Ukrajna legnyugatibb és egyik legkisebb területű megyéje, 
összterülete 12,7 ezer km2

. Északon határos Lengyelországgal, nyugaton 
Szlovákiával és Magyarországgal, délen Romániával, keleten pedig Ukrajna Lvivi 
és Ivano-Frankivszki megyéivel.A megye 13 járásra, 11 városra, melyből 5 megyei 
alárendeltségű5 (Ungvár, Munkács, Beregszász, Huszt és Csap), 19 városi jellegű 
településre6 és 579 községre tagolódik.

5 E városok nem tartoznak egyik járáshoz sem, hanem tanácsuk közvetlenül a megyei tanácsnak van 
alárendelve
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2016 novemberében Kárpátalja népessége 1259666 fő volt 
(www.uz.ukrstat.gov.ua). Mivel Ukrajnában 2001 óta nem tartottak hivatalos 
népszámlálást, a nemzetiségi és nyelvi összetétellel kapcsolatban nincsenek 
megbízható adataink, csak a témát kutatók becslésére hagyatkozhatunk. A vallási 
összetétellel még komplikáltabb a helyzet, mivel a szovjet érában megtartott 
népszámlálások során nem mérték fel a lakosság vallási szerkezetét

1.ábra.Kárpátalja közigazgatási térképe
Forrás: GoogleEarth térkép alapján, saját szerkesztés

AZ EGYHÁRMEGYEI SEMATIZMUSOKRÓL ÉS ÖSSZEÍRÁSOKRÓL 
ÁLTALÁBAN

6Ezeken ipari létesítmények, építkezések, vasúti csomópontok, hidrotechnikai létesítmények, 
mezőgazdasági termékek előállításával és feldolgozásával foglalkozó létesítmények működnek, ezen 
kívül ide tartoznak azok a települések is, ahol szakközépiskolák vagy felsőoktatási intézmények, 
kutatóintézetek és szanatóriumok találhatók, ahol a népességszám meghaladja a 2 ezer főt és a 
lakosság 2/3-a az iparban és/vagy a szolgáltató szférában dolgozik
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A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye parókiáinak története 
szempontjából a legjelentősebb forrásnak a sematizmusok és az egyházi 
összeírások tekinthetők. A Magyar Királyság északkeleti részén élő 
görögkatolikusság körében a Munkácsi Egyházmegye 1771-es felállítása előtt és 
után is készültek egyházi összeírások, azonban nem mindegyik jelent meg 
nyomtatásban. A Munkácsi Egyházmegye 1949-es eltörléséig 36 nyomatásban 
megjelent egyházmegyei adatfeldolgozást ismerünk. Ezek között az 1938-ban 
kiadott sematizmus eddig ismeretlen okokból csak az egyházmegye általános 
információit és az egykori Beregszászi Esperesi Kerület parókiáinak adatait rögzíti. 
A Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport munkájának eredményeként ezek 
digitalizált formában is hozzáférhetők. Ezeken kívül a közelmúltban a Bendász-
hagyatékból is előkerült egy sematizmus, amely a Munkácsi Görögkatolikus 
Egyházmegye felszámolása előtti utolsó, 1947-ben készült egyházmegyei összeírás 
(Marosi I., 2014).

Ezek alapján két évszázad folyamatai követhetők nyomon demográfiai, 
vallási, etnikai adatok alapján, de az iratok jelentős információkat közölnek a falvak 
történetéről, földrajzi elhelyezkedésükről, papjaikról, kántortanítóikról, egyházi 
iskoláikról és templomaikról is. Az első, nyomtatásban megjelent egyházi összeírás 
1747-ben készült el Olsavszky Manuel Mihály püspök szorgalmazására. Az utolsó 
gyűjtemény Murányi Miklósnak, a Munkácsi Egyházmegye akkori 
irodaigazgatójának, a likvidálás előtti utolsó vikáriusnak munkája, melyet 1945-ben 
készített el és 1947ben egészített ki.

Emellett a Munkácsi Görögkatolikus Püspöki Levéltár Beregszászban őrzött 
anyagában is található még jelentős számú, különböző céllal elkezdett összeírás az 
egyházmegye parókiáiról, melyek ennek a gyűjteménynek a bővítésére és további 
kutatásokra is alkalmasak, viszont jelen munkánkban nem szerepelnek (Marosi I., 2014).

A sematizmusok jellemzője, hogy egy adott egyházmegyét illetően az 
egyházi adminisztráció felépítésére, az egyházmegyei intézményekre és vezetőikre, 
a szerzetesrendekre s a papnövendékekre vonatkozó legalapvetőbb adatokat is 
rögzítik. Főesperesi és esperesi kerületenként veszik számba a parókiákat és 
filiákat, az azokban lévő templomokat és azok titulusait, a 19. század elején pedig a 
templomok kegyurait is.

Az összeírások kezdetben csak minimális információt szolgáltattak, de az idő 
előre haladtával a hívek lélekszámának jelölésén túl a templomok titulusaira, a 
parókiák elnevezésére, az éppen aktuális kegyúrra, a parókia más, világi 
szempontból jelentős függőségére vagy éppen függetlenségére, a felekezeti iskola 
jelenlétére, annak tanulói létszámára, a községben lévő egyéb felekezetek 
lélekszámára, a 19– 20. sz. fordulóján pedig a közösség és az egyházközség 
történetére vonatkozó minimális adatokkal is szolgálnak (Marosi I., 2014).

KÁRPÁTALJA MAGYARLAKTA TELEPÜLÉSEINEK VALLÁSI 
MEGOSZLÁSA 1915-BEN
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1. Magyarlakta települések meghatározása

A magyarlakta települések fogalmának meghatározása bonyolult feladat. A 
kutatók egyik része a magyarság létszáma, másik csoportjuk pedig a magyarok 
arányszáma alapján nevezi magyarlaktának e településeket. Kutatásunk során a 
Molnár József és Molnár D. István módszere által meghatározott településlistát 
vesszük alapul (Kárpátalja népessége és magyarsága a népszámlálási és 
népmozgalmi adatok tükrébe, 2005). Ők hierarchikus clusterelemzést alkalmazva 
vizsgálták meg Kárpátalja településeit a meghatározott metrika alapján, és hozták 
létre az alábbi csoportosítást:

1. Majdnem tisztán magyarlakta települések.
2. Magyar többségű, de jelentős más nemzetiséggel rendelkező 

települések.
3. Közel fele részben magyarlakta nagy települések.
4. Kis arányú, de nagyszámú magyarsággal rendelkező nagy 

települések.
5. Közel fele részben magyarlakta falvak.
6. A szórvány magyarság települései.
7. Kisszámú, de jelentős arányú magyar kisebbség lakta aprófalvak.
8. Számottevő magyar közösséggel nem rendelkező települések.

Az első hét csoporthoz tartozó összesen 124 település értelmezhető 
magyarlaktának. Az 1915-ös egyházmegyei sematizmus feldolgozása során 
szembesülnünk kellett azzal a ténnyel, hogy a dokumentumban különböző okok 
miattegyes településekről nincs információ. Ez gyakran a települések késői 
kialakulásával magyarázható (pl. Oroszvölgy, Petrivka), más esetekben pedig az 
egyes időszakokban eltérő egyházmegyei beosztással. Figyelembe kellett vennünk 
a jelenlegi közigazgatási rendszert is, vagyis azt a tényt, hogy az évek múlásával 
bizonyos településeket összevontak, vagy épp ellenkezőleg – leválasztottak egy 
nagyobb területi egységről. Az első eset többnyire a nagyvárosoknál fordult elő, a 
második pedig főként a Felső-Tisza-vidéki falvaknál.

A sematizmus feldolgozása során 109 településről sikerült vallási 
megoszlással (is) kapcsolatos adatokattalálnunk, amelyek egy összesített 
adatbázisba kerültek. A települések elhelyezkedését a 2. ábra szemlélteti.

A jelenlegi közigazgatási beosztás figyelembevételével a vizsgált települések 
a következő közigazgatási egységeken belül helyezkednek el:

 33 település a Beregszászi járásban;
 29 – az Ungvári járásban;
 23 – a Nagyszőlősi járásban;
 8 – a Munkácsi járásban;
 6 – a Rahói járásban;
 3 – a Técsői járásban;
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 1-1 – a Huszti és a Szolyvai járásokban;
 Ungvár, Munkács, Beregszász, Husztés Csap megyei 

alárendeltségű városok.

2. ábra. A vizsgált kárpátaljai magyar települések elhelyezkedése
Forrás:Saját szerkesztés

2.A vizsgált terület általános vallási megoszlása

Az 1915-ös görögkatolikus egyházmegyei sematizmus alapján a vizsgált 
települések összesített lakosságszáma 219530 fő volt. A teljes népesség vallási 
megoszlásának adatait a 3.ábrán mutatjuk be.

Amint az az ábrán is látható, a térségben egyetlen vallás gyakorlói sem voltak 
abszolút többségben. Kiemelkedik két dominánsabb felekezet – a görögkatolikus és 
a református, melyek együttes részesedése meghaladja a 64%-ot. Fontos 
megjegyezni, hogy a reformátusok aránya folyamatosan növekszik, a régió keleti 
peremétől a déli határterületig.

A fenti két felekezetet követik az izraeliták (18,5%) és a római katolikusok 
(16,6%), akik mind százalékarány, mind területi eloszlás tekintetében lényegesen 
elmaradnak a két nagyobb egyház tagságától. Végül, de nem utolsó sorban, az 
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egyéb kategória foglalja össze az ortodox és az evangélikus vallás gyakorlóit, 
amelyek összlakosságból való együttes részesedése már az 1%-ot sem haladja meg.

3.ábra. Kárpátalja magyarlakta településeinek vallási megoszlása 1915-ben
Forrás: 1915-ös egyházmegyei sematizmus; saját szerkesztés.

3. A többségi felekezetek meghatározása településenként

Az arányértékek vizsgálata után meghatároztuk azegyes településeken 
legnagyobb lakossági részaránnyalbíró felekezeteket is (lásd a 4. ábrát).

A százalékos megoszlással ellentétben a többségi felekezeti megoszlás terén 
egyértelműen a református vallás dominál: a települések 55%-án a református hívek 
voltak többségben. A szóban forgó települések többnyire a jelenlegi országhatár 
közelében helyezkedtek el, egyértelműen dominálják a Beregszászi és a Munkácsi 
járás magyarlakta településeit, esetenként a 90%-os részarányt ismeghaladva. A 
sematizmus tanúsága szerint Beregszász város már 1915-ben is református 
többséggel jellemezhető település volt.

A görögkatolikusok jóval kevesebb településen voltak többségben, mint a 
reformátusok, de az egyes településeken egyenként magasabb részaránnyal 
rendelkeztek. Ez azzal magyarázható, hogy főleg a nagyobb lélekszámú 
településeken domináltak. A Felső-Tisza-vidék magyarlakta településein majdnem 
teljesen, a Nagyszőlősi járásban pedig 2/3-os arányban domináltak a görögkatolikus 
többségű települések. A megyei alárendeltségű városok közül Huszt és Ungvár is 
görögkatolikus többséggel volt jellemezhető.
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4.ábra. A magyarlakta településeken többségben lévő felekezetek 
megoszlása

Forrás: 1915-ös egyházmegyei sematizmus; saját szerkesztés

A fentebb felsorolt felekezetekhez képest eltörpülnek a római katolikus és az 
izraelita vallás mutatói. A római katolikusok mindössze 5 településen voltak 
többségben, melyek közül 4 az Ungvári járás kötelékébe tartozott, illetve hozzájuk 
csatlakozott Nevetlenfalu a Nagyszőlősi járásban. Az izraeliták még ennél is 
szerényebb mutatókkal rendelkeztek, csupán két településen voltak többségben – 
Munkácson és Tiszaújlakon.

4.A megoszlás földrajzi sajátosságainak vizsgálata

4.1. Felső-Tisza vidék

A Felső-Tisza-vidék magába foglalja a Nagyszőlősi járástól keletre eső 
területeket, amelyek jelenleg a szórvány magyarság településterületét képezik. Ezek 
a Huszti-, Técsői- és Rahói járások magyarlakta részei. A kutatás során 11 
településről sikerült adatokat találnunk. 1915-ben a vizsgált települések összesített 
népességszáma 51500 fő volt, amely így a kutatás legnépesebb területi egysége 
volt. A vizsgált települések 1915-ös vallási megoszlását az 5. ábra mutatja be.

Az ábrán jól tükröződik az a tény, hogy a Felső-Tisza-vidék magyarlakta 
településein a görögkatolikus vallás volt domináns, abszolút többséget élvezett a 
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térségben. A református sziget, Visk, kivételével (ahol a lakosok 51,11%-a volt 
református) az összes településen a görögkatolikusok voltak többségben, néhány 
esetben pedig abszolút többséget is alkottak (pl. Tiszabogdányban a lakosok 
81,62%-a volt görögkatolikus).

Az izraelita és a római katolikus vallás (közel azonos mutatókkal) a második-
harmadik pozíciót foglalta el a térség vallási szerkezetében, híveik mindegyik 
településen jelen voltak kisebb-nagyobb mértékben.

5. ábra. A Felső-Tisza-vidék magyalakta településeinek vallási 
megoszlása 1915-ben

Forrás:1915-ös egyházmegyei sematizmus; saját szerkesztés.

4.2. Nagyszőlősi járás

A Nagyszőlősi járás településeinek több mint 60%-át tekinthetjük 
magyarlaktának. Kutatásunk során 23 településről sikerült vallási megoszlással 
kapcsolatos adatokat begyűjtenünk. 1915-ben a vizsgált terület népességszáma 
31864 fő volt, ami a legkevesebba kutatott területi egységek között. A Nagyszőlősi 
járás magyarlakta településeinek 1915-ös vallási megoszlását a 6. ábraszemlélteti.
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6.ábra. A Nagyszőlősi járás magyalakta településeinek vallási megoszlása 
1915-ben

Forrás: 1915-ös egyházmegyei sematizmus; saját szerkesztés.

Megfigyelhető, hogy a terület vallási szerkezete sokkal színesebb, mint a 
Felső-Tisza-vidéké, ami mindenekelőtt a reformátusok jelentősebb részarányával 
magyarázható. A vizsgált időszakban a görögkatolikusok 15 településen voltak 
többségben, számos esetben abszolút többségben is (Karácsfalva, Tiszasásvár, 
Batár, Csomafalva – a lakosság több mint 80%-ával). A reformátusok 8 településen 
képeztek többséget, és néhány esetben náluk is beszélhetünk abszolút többségről 
(Szőlősgyula, Feketepatak, Tiszakeresztúr, Forgolány, Verbőc – a lakosság több 
mint 75%-ával).

Amint azt korábban már említettük, a térségben volt egy-egy izraelita 
(Tiszaújlak) és római katolikus (Nevetlenfalu) többségű település is. Igaz, ez a 
többség egyik esetben sem volt abszolút, részesedésük a 45%-ot sem érte el.

4.3. Beregszászi járás

A Beregszászi járás jelenlegi településrendszerét majdnem teljes mértékben 
magyarlaktának nevezhetjük. Kutatásunk során 34 településről sikerült vallási 
megoszlással kapcsolatos adatokat találnunk. A vizsgált települések népességszáma 
1915-ben 46766 fő volt. A települések vallási megoszlása a 7.ábrán látható.
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7.ábra. A Beregszászi járás magyarlakta településeinek vallási 
megoszlása 1915-ben

Forrás: 1915-ös egyházmegyei sematizmus; saját szerkesztés.

A terület vallási megoszlásának tekintetében egyértelmű a helyzet – a 
reformátusok domináltak (57,5%). Egyes esetekben jelentős abszolút többségről is 
beszélhetünk (Badaló, Halábor, Kisharangláb – több mint 90%-os részesedés). 
Második helyen a görögkatolikusok vannak: a járásban 4 település nevezhető 
amolyan görögkatolikusok szigetnek (Beregdéda, Makkosjánosi, Tiszacsoma, 
Kovászó). Beregdéda kivételével mindegyik esetben abszolút többségről is 
beszélhetünk. A római katolikusok és az izraeliták részaránya jóval alacsonyabb, 
sőt, ha nem vesszük figyelembe Beregszász adatait, akkor szinte teljesen elenyésző.

4.4. Munkácsi járás és Szolyva

A Munkácsi járás déli és (részben) nyugati részén találhatók magyarlakta 
települések. A régióban összesen 9 településről sikerült vallási megoszlással 
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kapcsolatos adatokat összegyűjtenünk. 1915-ben a térséghez tartozó települések és 



III., IV. és V. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia tanulmányai

33

a hozzá földrajzilag közel esőSzolyva városának együttes népességszáma 42624 fő 
volt. A vizsgált terület településeinek vallási megoszlását a 8.ábramutatja be.

8.ábra. A Munkácsi járás magyarlakta településeinek és Szolyva 
népességének vallási megoszlása 1915-ben

Forrás:1915-ös egyházmegyei sematizmus; saját szerkesztés.

Az ábrán jól látható, hogy nagy a kontraszt a városi és a falusi lakosság vallási 
összetétele között. Míg a városokban inkább a görögkatolikus és az izraelita vallás 
gyakorlói dominálnak, addig a falvakban a református hívek vannak többségben.

Az összesített adatok inkább a városok mutatóit reprezentálják, mivel a 
görögkatolikusok és izraeliták részaránya sokkal magasabb, mint más felekezeteké. 
Másrészt, a római katolikusokat is döntően a városokban detektáltuk. Eközben Kajdanó 
kivételével (ahol a görögkatolikusok domináltak) az összes falusi településen a 
reformátusok voltak többségben, és az esetek nagy részében abszolút többséget alkottak 
(Szernye, Fornos, Csongor – a lakosság több mint 80%-ával).
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4.5. Ungvári járás

Az Ungvári járás magyarlakta települései az ukrán-magyar és ukrán-szlovák 
határtól keletre összpontosulnak, egy nagyjából 20 km szélességű sávban. 

9. ábra. Az Ungvári járás magyarlakta településeinek vallási megoszlása 1915-ben
Forrás:1915-ös egyházmegyei sematizmus; saját szerkesztés.
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Kutatásunk során összesen 31 településről sikerült adatokat begyűjtenünk a 
népesség vallási megoszlásával kapcsolatban. A vizsgált települések együttes 
népességszáma 1915-ben 46776 fő volt. Az Ungvári járás magyarlakta 
településeinek vallási megoszlását a 9.ábra szemlélteti.

A vallási összetétel tekintetében a régió egyetlen felekezete sem rendelkezik 
abszolút többséggel. A legnagyobb részaránnyal bíró reformátusok (30,1%) a 
terület déli és központi részének bizonyos településein (Nagydobrony, Kisdobrony, 
Tiszaágtelek, Eszeny, Szalóka stb.) képeznek abszolút többséget. A 
görögkatolikusok (27,9%) és a római katolikusok (23,3%) fő elterjedési területe 
egyaránt a térség északi és központi része. Esetükben nem beszélhetünk domináns 
szerepről. Az izraeliták (17,7%) sokkal alacsonyabb elterjedtséggel rendelkeznek: 
ha Ungvár mutatóit nem vesszük figyelembe, akkor arányuk elenyészőnek 
tekinthető.

ÖSSZEFOGLALÁS

Munkánkban Kárpátalja magyarlakta településeinek vallási összetételét tekintettük át 
a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye 1915-ös sematizmusa alapján. A dolgozat első 
részét Kárpátalja általános jellemzésének szenteltük, amelyben igyekeztünk feltárni a 
vizsgált terület földrajzi elhelyezkedését, közigazgatási felosztását, említést téve a megyét 
jellemző népességföldrajzi sajátosságokról is.

A dolgozat második részében az egyházi sematizmusok fogalmát tisztáztuk: mikor 
és milyen céllalíródtak, milyen jellegű információkat írtak le bennük stb.

A munka harmadik része a vizsgált térség vallási összetételének elemzése. Ehhez 
először is definiálnunk kellett a magyarlakta települések fogalmát, le kellett írnunk az 
elkészült adatbázis paramétereit, ismertetve, hogy a kutatás során összesen 109 
magyarlakta településről sikerült információt szereznünk. Ezt követte a települések 
összesített vallási szerkezetének vizsgálata, ahol megállapítottuk, hogy a vizsgált területen 
1915-ben abszolút értékben a görögkatolikusok voltak többségben. Megvizsgáltuk az 
egyes településeken többségi helyzetben lévő felekezetek megoszlását is: itt a református 
többségű települések dominanciájára derült fény. A területi megoszlást vizsgálva arra a 
következtetésre jutottunk, hogy a vizsgált időszakban a Felső-Tisza-vidéken abszolút, a 
Nagyszőlősi járásban pedig relatív többségben voltak a görögkatolikusok. A Beregszászi 
járás településein 1915-ben abszolút református többség volt regisztrálható. Az Ungvári és 
a Munkácsi járás magyarlakta településein nagyon színes vallási összetétel bontakozott ki, 
nem voltak nagyobb különbségek a négy domináns felekezet között.

Az adott kutatás és dokumentum még mindig jelentős lehetőségeket rejt magában. A 
sematizmus alapján a jövőben lehetőségünk nyílik majd lefolytatni a vallási összetételnek a 
mai Kárpátalja területét teljes egészében lefedő vizsgálatát. Emellett távlati célunk 
Kárpátalja jelenlegi vallási összetételének meghatározása és a két adatbázis 
összehasonlítása is.
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A Hajdúdorogi Székeskáptalan története a személyi változások 
tükrében (1912-1988)

Komiszár Dénes
A szerző a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola hallgatója.
A tanulmányt megjelenésre ajánlotta: Dr. Janka György.

ELŐSZÓ

Szerencsés helyzetben van az a kutató, aki a Hajdúdorogi Görögkatolikus 
Székeskáptalan 1912-1988 közötti történetével kíván foglalkozni, hiszen ilyen vagy 
olyan okokból a téma valamiért elkerülte e terület szakértőinek figyelmét.

Természetesen, egyes személyekről – akik kanonokokból püspökké lettek – 
életpályájával, tudományos munkájával kapcsolatban jelentek már meg 
publikációk, monográfiák, de magáról az egész testületről még nem. Ez egyszerre 
előny és hátrány is. Hátrány, mert sok esetben a nulláról kellett elindulni, 
feltérképezni a még fellelhető és rendelkezésre álló forrásokat, és figyelni kellett, 
nehogy olyan területre tévedjen ilyenkor a kutató, amivel már korábban 
foglalkoztak. Előny ugyanakkor, mert egy újabb, értékes adattárral bővülhet a 
görögkatolikus panteonnal foglalkozó adatbázis.

A Káptalan történetének feldolgozásához két fő terület anyagai állnak 
rendelkezésre: a nyíregyházi Görögkatolikus Püspöki Levéltár több száz oldalnyi – 
bár a háborús pusztítások miatt nem hiánytalan – iratai (jegyzőkönyvek, 
levelezések, bizalmas feljegyzések, kinevezések, okiratok, mutató- és 
iktatókönyvek, anyakönyvek, egyházmegyei körlevelek és sematizmusok), 
valamint a korszakkal és természetesen a témával foglalkozó (vagy azt 
érintőlegesen tárgyaló), eddig megjelent publikációk (név- és adattárak, albumok, 
monográfiák stb.).

Nem kevés mennyiségű irat, amelyet át kellett egyesével olvasni, feldolgozni, 
hogy kirajzolódjon előttünk egy rövid életű intézmény története. Mivel emberek 
alkották, nem volt ez sem hiba nélküli. De nem emiatt szüntették meg. Emlékezete 
meg fog maradni jóval azután is, amikor már az utolsó kanonok sem lesz az élők 
sorában. Az egyéni teljesítmények voltak azok (címtől, rangtól függetlenül), 
amelyek maradandónak bizonyultak az idők folyamán.

Érdekességként megemlítendő, hogy ha valaki ennyit foglalkozik egy 
intézménnyel és annak minden egyes tagjával, vajon nem támad-e olyan érzése, 
hogy már-már ismerősökként tekint rájuk és vigyázni kell, hogy a realitás talajáról 
ne rugaszkodjon el, próbáljon továbbra is hű képet alkotni róluk…? Teljességgel 
sem megcáfolni, sem megerősíteni nem lehet ezt. Bizonyos körülmények között 
mindenképp figyelemreméltóak az egyes emberek erőfeszítései, ha egy közösség 
sorsáról van szó. Ilyen helyzetekben mutatkozik meg, hogy ki érzi át igazán a 
felelősség súlyát.
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Bár terjedelme miatt ez a dolgozat szinte csak villanásszerű képeket tud 
felmutatni a hajdúdorogi kanonokok életéből, mégis hiánypótló munka lehet, mert 
összefoglaló jelleggel ábrázolja a közelmúlt hazai egyháztörténetének egy igen 
mozgalmas időszakát.

Fel kell tennünk kérdéseket, amelyek a Káptalan történetének kutatása során 
felmerültek, és amelyekre megkísérel választ adni ez a szakdolgozat. A kérdések 
további kutatásra ösztönöznek, hogy végleges válaszokat kaphassunk.

Ezek a következők: Az egyháztörténeti, vagy az egyházjogi momentumok 
voltak azok, amelyek meghatározták a Káptalan működését? Melyik volt rá 
nagyobb hatással, amely hozzájárult ahhoz, hogy végül megszüntették? Mennyire 
volt sajátos a története?

A kérdések mellett azokról a már elvégzett és még elvégzendő feladatokról is 
szólni kell, amelyek szintén végigkísérték a kutatómunkát. Ugyanis nemcsak 
magának a testületnek, hanem annak tagjainak, minden egyes személynek a 
bemutatása, különösképpen a kanonokok lelkipásztori tevékenységét és azok 
hatásait is elemezni szükséges.

Köszönettel tartozom mindazoknak, akik figyelemmel kísérték a tanulmány 
megírását és észrevételeikkel, jobbító szándékú javaslataikkal, információikkal 
tették gazdagabbá a kéziratot: Dr. Janka György atyának, tanszékvezető teológiai 
főiskolai tanárnak, Dr. Kührner Éva főkönyvtárosnak, Mártonné Gebri Lucia és 
Rajpholczki Szilvia könyvtárosoknak (Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi 
Főiskola, Nyíregyháza), Majchrics Tibornénak, a Görögkatolikus Püspöki Levéltár 
levéltárosának, Róka Zsoltnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. 
ügyvezetőjének és Hódi Miklós gondnoksági előadónak a kanonokok sírjaira 
vonatkozó adatokért, és végül, de nem utolsó sorban Lakatos László atyának, volt 
püspöki titkárnak, akinek személyes visszaemlékezései, mint az események 
szemtanújának olyan sok fontos adalékokkal gazdagították a dolgozatot, amelyeket 
az egykori iratokban, tudósításokban hiába keresnénk. 

1. A KÁPTALANOK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

1.1 ELŐZMÉNYEK

A káptalanok intézményének gyökerét Keleten találjuk meg, az ú. n. 
„presbyterium”-ban, mely a püspöki város papjaiból állt, és tanácsaival a püspök 
segítségére volt a kormányzati teendőkben. Nyomaival találkozunk már az 
Apostolok Cselekedeteiben (20,17; vö. 1Tim 4,14), a Jakab levélben (5,14), Római 
Szent Kelemennek a korinthusiaknak írt levelében (XL. 5.7), Antióchiai Szent 
Ignác több levelében (az efezusiakhoz: II. 1. és IV. 1., a szmirnaiakhoz: VIII. 1.8) 

7 Vanyó 1980, 130.
8 I. m. 164. 165.
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és az első niceai zsinat 2. kánonjában.9
Az egyes káptalani tisztségek gyökereit is megtaláljuk az ősi görög 

jogforrásokban. Theophilus Alexandrinus „Commonitoriuma” – melyet a trullai 
zsinat 2. kánonja a görög egyház jogforrásai között sorol fel – az oeconomus 
(οἰκονόμος) feladatairól ír. A khalkedóni zsinat említi: „defensorem 
constantinopolitanae sanctae ecclesiae” (ἔκδικος) (vö. Róm 13,4; 1Tessz 4,6). 
Ugyancsak itt hangsúlyozták az ökonómusi intézmény fontosságát.

A káptalanok intézménye azonban későbbi formájában kétségtelenül latin 
jogintézmény volt. A cölibátus is elősegítette azt, hogy a püspök saját 
templomának klerikusaival ugyanabban a házban familiáris módon közös 
életmódot folytasson. Már Szent Ágoston püspök – akit a kanonokok 
védőszentjükként tisztelnek – monostori életmódot honosított meg számukra, s 
példáját sokan követték. Szent Chrodegang metzi püspök (750 körül) pedig 
részletes szabályok előírásával biztosította ennek a közös életmódnak kereteit. A 
középkorban aztán kialakult végleges formájában a káptalani intézmény, s nem 
csupán az egyházi életben, hanem az egyetemes szellemi életben is rendkívül 
fontos szerepet töltött be (elég, ha csak a káptalani iskolákra gondolunk, 
amelyek gyakran voltak egyes szellemi áramlatok, teológiai iskolák alapjai 
is).10

Bár az ősegyház presbyteriuma Keleten is nagy fejlődésen esett át, a 
bizánci egyházban használatos méltóságokat és címeket sorolja fel (melyek 
néhol a 63-at is elérik), mindazonáltal a keleti rítusú egyházak káptalanjai a latin 
egyház azonos intézményeinek átvételét jelentették.

Ezzel az átvétellel kapcsolatban viszont rendkívül érdekes és 
figyelemreméltó tény az, hogy a káptalani intézmény a keleti szertartású 
egyházaknál szinte kizárólag a volt Osztrák-Magyar Monarchia területén 
jelentkezett, itt viszont valamennyi keleti rítusú püspökségnél megtalálható 
volt.11

1.2 KIALAKULÁSUK

A káptalan (capitulum) a székesegyházak és nagyobb templomok klérusából a 
11/12. század fordulóján kifejlődött zárt testület volt. Tagjai a kanonokok. A szervezetében 

9 Szántó 1987, 152.
10 Benefices. New Catholic Encyclopedia. Volume II. Illinois 1981, 305-306., Chapters, religious. 
Volume III. Illinois 1981, 456-457., Benefice/Prebend, Beneficium. Religion Past and Present. 
Encyclopedia of Theology and Religion. Volume I. Leiden-Boston 2007, 690-691., Chapter. 
Religion Past and Present. Encyclopedia of Theology and Religion. Volume II. Leiden-Boston 2007, 
489., Codex iuris canonici. Az egyházi törvénykönyv. Hivatalos latin szöveg magyar fordítással és 
magyarázattal. (szerk. Erdő Péter) Ötödik, átdolgozott kiadás. Budapest 2015. IV. fejezet. A 
káptalanok. 305-307.
11 Vö. Papp 1942, 3-4.
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a francia forradalomig Európában (a nagy földrajzi felfedezések és a missziók ellenére 
Európán kívül nem jöttek létre káptalanok) általában a következő személyek voltak: a) 
méltóságok (dignitates), b) tisztségviselők (főesperesek), c) egyszerű kanonokok. A 
magyarországi gyakorlat azt mutatta, hogy a főesperesek hivataluknál fogva nem voltak 
feltétlenül a káptalanok tagjai. A méltóságok elnevezése a mai napig országonként 
különbözik. Például Olaszországban a káptalan élén az arciprete (archipresbyter), 
Franciaországban a dékán (doyen), német és magyar hierarchikus területen a (nagy)prépost 
(praepositus) áll. Utána következnek a valószínűleg az ókereszténységig visszamenő 
egyházi hivatalok jogutódjainak birtokosai: a scholasticus (nálunk: lector), a káptalani 
iskola, Magyarországon a hiteleshely vezetője (a közmondás is innen ered: „Az ember feje 
nem káptalan”; ugyanis a fontos iratokat ők őrizték és hitelesítették); a cantor, a 
székesegyházi liturgia, ünneprend és éneklés felügyelője; a kincstartó (custos, néhol 
thesaurarius), a székesegyház liturgikus felszerelésének, ruháknak, tárgyaknak, 
könyveknek és más értékeknek az őrzője. E méltóságok sorrendje, legalábbis 
Magyarországon, a 13. századtól állandó volt. Az említett egyházi hivatalok korábban 
jöttek létre, mint maga a káptalani testület, és külön javadalmazást is biztosítottak viselőik 
számára. E dignitásokat (nagyprépost v. prépost, iskolás, éneklő, custos) Magyarországon a 
káptalani testület négy oszlopának tekintették (canonici columnares, oszlopos 
kanonokok).12 A görögkatolikusoknál ezek elnevezései: 1. archipresbiter, 2. 
archidiaconus, 3. primicerius és 4. ecclesiarcha. Papp Antal c. küzikei érsek, miskolci 
apostoli kormányzó az exarchátusban 1938-ban felújította a keleti szertartás ősi egyházi 
méltóságait; az archimandrita cím a latin szertartásban az apáti címnek felelt meg, bár 
érdekességként megemlítendő, hogy a főpásztor a tapolcai apát címet viselte. A miskolci 
négytagú konzultori testület feladata az apátság vagyona feletti felügyelet volt, amely az 
egykori munkácsi püspök egyetlen bevételi forrása volt.13

1.3 KÁNONJOGI VONATKOZÁSOK

A CIC 1917. részletesen foglalkozott a székeskáptalan összetételével és 
feladataival, s egyes tisztségviselők kinevezése a Szentszéknek volt fenntartva. E 
testületek úgy szerepeltek, mint a püspök tanácsa és szenátusa, melynek az egyetemes 
jog által előírt funkciói voltak. A II. Vatikáni Zsinat után a püspök felelőssége és 
szabadsága az egyházmegye vezetésében új hangsúlyt kapott. A 157. kánon szerint az 
egyházmegyében egyéb kifejezett rendelkezés híján minden egyházi hivatalt a 
megyéspüspök szabad adományozással tölt be. A CIC átdolgozása során a bizottság 
egyik alapvető szempontja volt a káptalanok illetékességének az istentiszteletre 
korlátozása. Ennek indoka elsősorban a káptalanok sok helyütt tapasztalható hanyatlása 
volt.

12 Tomek 1931, 486-487., Scheffler János: Káptalan. Uo. 491-492.
13 Pirigyi 1990, 208-209.
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A hatályos egyházjogban a székeskáptalan létesítése, módosítása vagy 
megszüntetése az Apostoli Szentszéknek van fönntartva. Minden káptalannak kell 
rendelkeznie a megyéspüspöktől jóváhagyott szabályzattal. A káptalanok 
megalakítása nem kötelező, nincs is olyan egyházkormányzati vagy pasztorális 
funkciójuk, amely sajátosan az övék lenne.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a tanácsosok testületének 
(collegium consultorum) feladatait a székeskáptalanokra bízta (1983, vö. 502. k. 3. 
§.). Ám ez nem került felterjesztésre a Szentszékhez, így ki sem hirdethették. A 
megbízás az MKPK 1992-ben hozott döntésével megszűnt, azóta Magyarországon 
is az egyetemes jog érvényesül, a káptalanoknak kormányzati szerepe nincs.14 

2. A HAJDÚDOROGI SZÉKESKÁPTALAN TÖRTÉNETE

A Hajdúdorogi (Bizánci) Egyházmegye létrejöttével a magyar görögkatolikus 
hívek régi óhaja valósult meg, amikor több évtizedes küzdelmek után I. Ferenc 
József osztrák császár és apostoli magyar király a Magyarországi Katolikus Egyház 
főkegyuraként 1912. május 6-án megalapította, majd Szent X. Pius pápa 1912. 
június 8-án a „Christifideles Graeci” kezdetű bullájával kanonizálta azt. Az alapító 
bulla szerint az egyházmegye liturgikus nyelve az ógörög lett, metropolitája az 
esztergomi érsek, a hajdúdorogi templom székesegyházi rangra emelkedett.15

Az új egyházmegyét Papp Antal munkácsi püspök irányította 1912-1913 
között, mint apostoli kormányzó.

A bulla értelmében hattagú káptalant kellett szervezni és hat tiszteletbeli 
kanonokot is ki kellett nevezni (a nős papok közül):

„Hasonló módon az új székesegyház kanonokjainak az illő és megfelelő, 
a hajdúdorogi községtől felépítendő lakásokban, mindenképpen kijelöljük és 
rendeljük annak a juttatásnak a folyósítását a Magyar Kormány által, amelyet 
a többi görög szertartású székesegyházak kanonokjai élveznek 
Magyarországon, vagyis: az archipresbiter kanonoknak, azaz nagyprépostnak 
hatmillió és kétezer koronát, az archidiakónusnak azaz olvasónak ötmillió és 
hatszáz koronát, az ecclesiarchának azaz őrnek négymillió és kilencszáz 
koronát, az iskolásnak négymillió és hétszáz koronát, a levéltárosnak azaz 
kancellárnak négymillió és ötszáz koronát, és a prebendátusnak négymillió és 
száz koronát.”16
Időközben a debreceni bombamerénylet (1914. február 22.) következtében 

azonban olyan folyamatok indultak el, amelyek befolyásolták a püspöki székhely és 

14 Mezey– Erdő 1993, 164-165.
15 A Hajdúdorogi Egyházmegye felállítása. In: Janka György: A 100 éves Hajdúdorogi 
Egyházmegye története. Nyíregyháza 2013, 23. Érdemes lenne felkutatni a királyi alapítólevelet is
16 Erectio Diocesis Hajdu-Doroghensis Ritus Graeci Catholici in Hungaria. Acta Apostolicae Sedis 
Annus IV. – Vol. IV. Die 1 Iulii 1912. Num. 12. 432. Latinból magyarra fordította: Lakatos László 
atya
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a Káptalan elhelyezésének ügyét is. De még akkor sem lehetett előre látni, hogy ez 
mennyire ki fog tolódni időben…

Az uralkodó 1914. május 20-án nevezte ki az első kanonokokat, amelyről az 
egyházmegye első püspöke, Miklósy István (1913-1937) értesítette papságát.17

Miklósy püspök 1914. október 23-án átköltözött Nyíregyházára, a Führer 
Miklós tervei alapján 1908-1909 között felépült szecessziós, Bethlen Gábor utca – 
Bercsényi utcai sarki épületbe, amelyben kialakította a püspöki hivatalt és 
székhelyét. A palota eredetileg is egyházi célra épült: főesperesi, lelkészi és 
kántorlakások voltak benne.

Az emeleten lettek kialakítva a kanonoki lakások is, így azt mondhatjuk, hogy 
a többi, régebbi alapítású káptalanokhoz – pl. az Egri Érsekségéhez képest, 
amelynek területén helyezkedett el a Hajdúdorogi, végignézve a mostani, egri 
Kossuth Lajos (1945 előtt: Káptalan) utcán, a barokk kanonoki házsoron és a 
nagypréposti palotán – a görögkatolikus Káptalan egy épületben, „családiasabb” 
körülmények között működött. Alátámasztja ezt az a tény is, hogy a kanonokok 
közelebbi-távolabbi rokonságban álltak egymással.

Összehasonlítva a többi görögkatolikus káptalannal, a hajdúdorogi a nagyobb 
létszámúak közé tartozott: Munkács: 7, Gyulafehérvár-Fogarasi érsekség: 10, 
Kőrös: 4, Nagyvárad: 6, Eperjes: 5, Lugos: 6, Szamosújvár: 6 stallum.

2.1 A KÁPTALANI STALLUMOK, A JELVÉNY ÉS A PECSÉT

Ami egy káptalan identitását megadja, azok a szimbólumok, jelvények, 
amelyek révén megkülönbözteti magát a többitől, de egyben meg is jeleníti 
küldetését a hívek előtt. Ezek a stallumok, az ünnepélyes alkalmakkor viselt 
káptalani jelvény és az általuk használt pecsét. Ami ezekből meg (nem) valósult, 
vagy éppen mi maradt meg belőlük mára, ezek felsorolása igen fontos, hiszen ezek 
is a gazdag görögkatolikus örökség részei. A káptalani ülések fennmaradt 
jegyzőkönyvei erre is jó források:

„(…) 5. Amennyiben székesegyházul a nyiregyházai parochiális templom 
szolgál s előreláthatólag csak több év mulva kerülhet sor vagy uj katedrális 
épitésére, vagy a hitközségi templomnak székesegyházzá való megfelelő 
átalakitására, már pedig ez a templom jelen állapotában székesegyháznak nem 
használható, ennek mérsékelt renoválása, szekrestyével való ellátása, kibővitése, 
átfestése s aranyozása elodázhatatlanul szükséges. Ennélfogva felkérendő Kéry Pál 
helybeli épitési vállalkozó, annak hangsúlyozásával, hogy közremüködése esetén 
semmiféle anyagi, vagy erkölcsi kötelezettséget nem vállalunk, mikép a fentebb 
jelzett munkálatok költségvetését, az átalakitás tervét készitse el.

17 Hajdúdorogi Egyházmegyei körlevelek, 1914/II. 2033-1914. szám. E. m. kanonoki kinevezések. 
11.
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6. A káptalan halaszthatatlannak tartja a kanonoki stallumok elkészitését is s 
ezeknek a szentélybe való beállitását.

Ennélfogva megbizatik az iskolás-kanonok, kérjen a Rétay és Benedek cégtől 
költségvetést hat kanonoki stallum elkészitésére nézve. Közölje a céggel, hogy 
középszerüen diszesen esztergályozott stallumokat tölgyfából óhajtunk készittetni 
külön-külön bejárókkal s térdeplőkkel. A térdeplők, az ülőhelyek s a székek 
hátlapjai párnázottak legyenek. A cég tudomására hozandó, hogy a terv és 
költségvetés elkészitése reánk vagy az egyházmegyére semminemű kötelezettséget 
nem háríthat, ily kötelezettséget nem vállalunk.

7. Megbizatik az iskoláskanonok, hogy a káptalani jelvények alakja s a 
kérelmezés módja tekintetében tájékozódjék s eljárása eredményét a káptalannal 
tudassa.

Megjegyeztetik, hogy az uj jelvények, aranykeresztek közepének külső részét a 
Roskovics Ignácz-féle Mária-képnek s Szt. István nagyvértanu, mint az 
egyházmegye védőszentje képének kell diszitenie, belső részén pedig az 
adományozó apostoli király neve s az adományozás éve legyen feltüntetve.”18

„(…) Készitsétek el a vonatkozó felségkérvényt és azt a püspök ur utján 
terjesszétek elő. Breyer-nek19 az a gondolata, hogy a kereszteket a mai idők 
példájának megfelelően készítsétek vasból és nem aranyból, mert nem az a fő, hogy 
miből van, hanem az a fő, hogy legyen. (…)

A szalagra nézve azt tartanám jónak, ha fehér szalagon viselné a káptalan oly 
nemzetiszinü szegélylyel, a minőt a hadsereg számára irt elő a legujabb czimer és 
zászló-rendelet. (…)”20

A káptalani stallumokat Vrabely Andor műasztalos alkotta meg 1932-ben, és 
nyertek elhelyezést a templomban.21 Egészen Timkó Imre püspökké szenteléséig 
(1975) használták azokat, amikor is a püspök azokat szétszedette és a szentélybe 
lettek áthelyezve, így alakítva ki a segédpüspöki trónust is. Ilyen formában ma is 
ezt a célt szolgálják. A Szent Miklósról nevezett nyíregyházi templom 
székesegyházi rangra emelése csak 2015. március 19-én történt meg, amikor Ferenc 
pápa „Ad aptius consulendum” apostoli konstitúciójával megalapította a 
Nyíregyházi Eparchiát.22

A jelvény külalakját a püspöki pásztorbot díszítése „ihlette”. Mivel a 
kanonokok a főpásztor mellett teljesítettek szolgálatot, jelen voltak a püspöki 

18 Részlet az 1917. január 11/12-i káptalani ülés jegyzőkönyvéből. Görögkatolikus Püspöki 
Levéltár (a továbbiakban: GKPL), a Hajdúdorogi Székeskáptalan iratai, 1916-1931. 1. doboz
19 Breyer István (1880-1940) esztergomi kanonok, kultuszminisztériumi helyettes államtitkár, 
1933-tól győri püspök
20 Melles Emil levele, 1917. március 9. Uo.
21 Stallumok a nyiregyházi gör. kat. templomban. Nyírvidék, 1932. január 21., 16. szám
22 Az ősi törzsből sarjadt a legfiatalabb hajtás: a Nyíregyházi Egyházmegye. Görögkatolikus 
Szemlélet, 2015. ősz. 72.
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liturgiákon, volt alkalmuk közelebbről is szemügyre venni azt. Így hát magától 
értetődő volt, hogy ez lesz az alapszimbólum:

„A hajdúdorogi megyéspüspök ma is azt a pásztorbotot használja, amit 
Miklósy István püspök úr csináltatott. Véletlenül akkor néztem meg jobban a 
pásztorbotot, amikor a budapesti egyházközség jubileumát ünnepeltük, és akkor 
tűnt fel nekem a bot közepén levő két kis kép. Az egyik képen Hajdúdorog város 
címere van, a másikon az a híres Roskovics kép, ami a budapesti Rózsák terei 
templom oltárképe. Ez a nagyon finom gesztus azt mutatta: nem szavakkal, hanem 
pásztorbotja jelképeivel fejezte ki, hogy ő egyformán püspöke, társa és örököse a 
hajdúdorogiaknak is, a budapestieknek is. Ilyen módon is lehet a sok-sok ellentétet 
kiváltó múltat szerencsés harmóniában egyesíteni.”23

Roskovics Ignác festőművész 1906-ban készítette a Magyarok Nagyasszonya 
főoltárképet, amely a budapesti Rózsák terei templomban lett elhelyezve. Egy 
másolat látható a debreceni Istenszülő oltalma székesegyházban. A jelvények végül 
is nem készültek el, még tervezetek rajzai sem ismeretesek. Eredetileg az 1900-as 
római zarándoklatkor a XIII. Leó pápának átnyújtott Emlékirat könyv 
címlapfestménye volt.24

Az el nem készült káptalani jelvény egyfajta pótlásaként értelmezhető Timkó 
Imre megyéspüspök (1975-1988) azon döntése, amikor a Szentszék az egész ország 
területére kiterjesztette a püspöki joghatóságot, akkor megbecsülése jeléül papi 
mellkeresztet adományozott a Székeskáptalan tagjainak, a Miskolci Apostoli 
Exarchátus konzultorainak, a főespereseknek, a tiszteletbeli kanonokoknak, a 
bírósági helynöknek és a kerületi espereseknek.25 Az első típus passiókereszt 
formájú görögkereszt volt (három félköríves lóherelevél alakú végekkel), de ezt 
csak néhány évig használták. Ezt cserélték le az egyszerű görögkereszt formájúra; a 
Bacsóka Béla főiskolai rektorról készült fényképen ez látható. A papi mellkereszt 
adományozása jelenleg is fennáll, ami annyiban „demokratikusabb” megoldás, 
hogy az arra érdemes görögkatolikus áldozópapok – akiket a megyéspüspökök 
elismerésükben kívánnak részesíteni – megkaphatnak egy kisebb, más változatot; 
életkortól, beosztástól függetlenül. Ezt a típust annak a mintájára formázták meg, 
amelyet Timkó Imre kapott a II. Vatikáni Zsinaton Szent XXIII. János pápától.

A pecsét létrejötte a legérdekesebb. Valami miatt nagyon megtetszhetett a 
Káptalan tagjainak a Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök által alapított 
Szociális Missziótársulat jelvénye. A kereszt egyenlő szárú, szélesedő végű, kék 
színű görög kereszt, kör alakú középpajzsán az egymásra helyezett, csavart 
motívumos „Sz M” betűk voltak. Úgy tűnik, akkoriban a szerzői-, vagy 
tulajdonjogokat nem vették annyira szigorúan, mint napjainkban, ugyanis a 
Káptalan ezzel szinte teljesen megegyező körpecsétet készíttetett magának. 

23 Keresztes, 2008 129-130.
24 Roskovics 2015, 14-16.
25 Hajdúdorogi Egyházmegyei körlevelek, 1980/III. 1981. január 6. 6.
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Középen a kereszt, alsó szára alatt az 1914-es dátum. Körirata: „* Hajdudorogi 
gör. kath. székeskáptalan * Nyíregyháza”. A pecsétet Timkó Imre káptalani 
helynök püspökké szentelése után már nem használták; a káptalani iratokon is 
kizárólag a püspöki pecsét látható. Sajnos, a levéltárban már nem található meg a 
pecsét, lehet, hogy megsemmisítették.

2.2 JÖVEDELEM, FÖLDBIRTOK

Mindennél jobban rávilágított Miklósy püspök gróf Apponyi Albert 
kultuszminiszterhez írt levele, amelyben feltárta papjai valós anyagi helyzetét: az 
összes káptalan (beleértve a görögkatolikusokat is) közül itt a legmostohábbak a 
körülmények, egyházmegyei intézetek és székesegyházi szentmise alapítványok 
hiánya, nincsenek tekintélyes mellékjövedelmek, földbirtok, kiutalt tűzifa stb.26

A kanonokok javadalmazása ezentúl a kultuszminiszteri rendelkezés 
értelmében történt: a nagyprépost évi 2.700, a kanonokok 2.500 korona illetményt 
kaptak, ezen felül pedig fejenként 2.000 korona lakbért.27 Ha hozzávesszük, hogy 
a Káptalan tagjai más egyházi beosztásban is voltak, a 12 hónapra szétosztott 225 – 
200, ill. 170 korona jövedelem szerénynek nevezhető.

A trianoni békediktátum következtében az egyházmegye jelentős területei 
kerültek idegen országokhoz, így a Székelyföldi Külhelynökség is. Ez jelentősen 
meghatározta a gazdasági helyzetet is.

Kedvezménynek volt még tekinthető a félárú vasúti jegy vásárlására jogosító 
arcképes igazolvány kiutalása is.

Az elhalálozott káptalani tag jövedelmét (prebenda) új tag kinevezéséig a 
többi kanonok között osztották szét.

A jóváhagyott miniszteri jövedelem-kiegészítés a háborús infláció miatt már 
nem jelentett plusz bevételt. Más lehetőségek után kellett nézni. Felvetődött, hogy 
az Egri Főszékeskáptalan (tisza)polgári birtokának egy részét – természetbeni 
megváltásban – átveszi a Hajdúdorogi Székeskáptalan. Csekó Gábor egri 
nagyprépost 1922-ben levélben értesítette a Káptalant, hogy mivel még nincs 
elévülési idő az eladást illetően, ezért a felajánlott lehetőséget az Egri Káptalan nem 
tartja időszerűnek.28 Végül Nyírgelsén és Tiszacsegén sikerült két kisebb birtokhoz 
jutniuk, amelyek terményei eladásából szerény jövedelem-kiegészítéshez jutottak a 
kanonokok.29

26 GKPL, Káptalani iratok, 1916-1931. 1. doboz. 784/8. szám
27 Miklósy István püspök levele Jankovich Béla vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. 
Nyíregyháza, 1916. október 22. 3816/1916. 2848. ltsz. GKPL, a Hajdúdorogi Székeskáptalan iratai, 
1916. 40. számú doboz
28 Csekó Gábor egri nagyprépost levele Melles N. Géza őrkanonoknak. Eger, 1922. augusztus 16. 
320/1922. GKPL, Káptalani iratok, 1916-1931. 1. doboz.
29 Uo.
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Az 1945-ös földosztás nyomán, az egyházi birtokok kisajátításakor – 
meghajolva az új hatalom akarata előtt – a Káptalan „önként” felajánlotta a dolgozó 
népnek a csegei és gelsei birtokait. Az 1950-es Állam-Egyház megállapodás 
értelmében az államosított egyházi földekért cserébe az állam 300 forint körüli 
összeget (kongrua) utalt ki havonta az Állami Egyházügyi Hivatalon keresztül, 
ezzel járulva hozzá a lelkészkedő papság létminimumának biztosításához.30  

3. A KÁPTALAN MŰKÖDÉSE

3.1 KINEVEZÉS, BEIKTATÁS (BEVEZETÉS), ESKÜTÉTEL, LAKHELY

A káptalani testület tagjává válni két módozatban lehetett: valóságos és 
tiszteletbeli kanonokként. Előbbire cölebsz vagy özvegy, utóbbira nős papként. A 
történelmi változások ugyanakkor nyomot hagytak a – Papp György (1909-1975) 
kanonok, nemzetközi hírű egyházjogász megfogalmazása szerint a „graecorum 
latinissimi”-nek (a legellatinosodottabb görögkatolikus egyháznak nevezett) 
Hajdúdorogi Egyházmegye Székeskáptalanján is.

A kanonokká válás folyamata időnként hosszúra is nyúlhatott, akár évekbe is 
beletelt: a püspöki felterjesztés 1918-ig a királyhoz, azután a nuncius útján a 
Szentszékhez történt. Legtöbbször a megyés főpásztor által megnevezett 
személy(ek) lett(ek) kinevezve az adott stallumra. A királyi főkegyúri jog 
megszűnte után a nagypréposti méltóságra való kinevezés a pápának volt 
fenntartva, utoljára 1953-ban történt ilyen.

A kanonoki méltóságra – miután ha nem emelt kifogást ez ellen a 
kultuszminiszter, és ezt bizalmas levélben közölte is – a püspök nevezte ki saját 
jelöltjét, a Káptalan tagjainak előzetes meghallgatása után és egyhangú 
hozzájárulásával (helyeslésével). Az indokok szinte minden esetben a következők 
voltak: kiemelkedő lelkipásztori tevékenység, az egyes teológiai tudományokban 
való hazai és/vagy nemzetközi viszonylatban is maradandó értékek gyarapítása, az 
egyházmegye és a püspök szolgálatában teljesített értékes szolgálatok 
kitüntetésként való jutalmazása.

A beiktatás (bevezetés) ünnepélyes körülmények között történt, a teljes 
káptalan részvételével. Ha volt püspök, akkor ő személyesen is jelen volt a 
liturgián, ha nem, vagy nem volt jelen, akkor általában a nagyprépost vagy az 
általános helynök képviselte. Az amboni ima után a felavatandó a püspöki trónus 
előtt megállt.

Az archipresbiter felolvasta a kinevező okiratot. Ezután az újonnan kinevezett 
kanonok elmondta az Apostoli Hitvallást. Ezt követően az archipresbiter bemutatta 
a híveknek az új kanonokot: „Bemutatjuk istenfélő testvérünket, N. áldozópapot, 
hogy a Hajdúdorogi Egyházmegye kanonokjává avassák.” Majd az meghajtotta 

30 Diós 161-164.
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magát, a püspök elé lépett, aki fennhangon énekelte: „Az isteni kegyelem, mely 
mindenkor orvosolja a gyöngeségeket és pótolja a hiányokat, istenfélő N. 
áldozópapot a Hajdúdorogi Egyházmegye kanonokjává avatja. Imádkozzunk érte, 
hogy szálljon le reá a Legszentebb Lélek kegyelme, és mondjuk mindnyájan: Uram 
irgalmazz!

Nép: Uram irgalmazz! (háromszor)
Püspök: „Úristenünk, aki a mindenségnek bölcsen gondját viseled, és 

megtestesülten folytatott üdvgondozásoddal a mi üdvösségünket munkáltad, aki az 
okos kulcsárt, mert a háznak jól viselte gondját, mint házigazda megdicsérted, Te 
áldd meg N. szolgádat és tedd gondnokká, bátorítsd és erősítsd őt, hogy híven, 
bölcsen és tetszésed szerint gondviselje az Egyházmegye javait és értékeit, és így 
cselekedve és szolgálva méltóvá legyen a talentumokkal jól gazdálkodók örömére, 
és elkerülje a talentumot elásó gonosz szolga megfenyítését és kárhoztatását; a mi 
legáldottabb Királynőnk, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriának, a szent és dicső 
Barnabás apostolnak, a nemes vértanúknak és az összes szenteknek imádságára és 
közbenjárására. Mert áldott és dicsőséges a te legszentebb és fölséges neved, Atya 
és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké.”

Nép: Ámen.
A püspök a felavatott kanonoknak átadta a palástot és a piros epikefáliont, 

majd ezt mondta:
„Áldott legyen az Úr! Íme a mi N. testvérünk a Hajdúdorogi Egyházmegye 

kanonoka lett az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Axiosz!”
Nép: Axiosz! (háromszor)
Az új kanonok aláírta a kinevezési dokumentumot, hitet tett a pápa és a 

püspök iránti engedelmességéről, az Egyház iránti hűségéről, ígéretet tett a legjobb 
képességei és tudása szerinti lelkiismeretes szolgálatáról, a reá bízott javak 
kezeléséről, megőrzéséről és azok gyarapításáról, valamint a szigorú titoktartásról.

Az ünnepélyes aktus lezárása: a nép éneklése alatt az archipresbiter a 
stallumához vezette az új kanonokot és az elfoglalta azt.31

A beiktatást az ún. Dataria Apostolica32 előírásai szerint végezték és erről 
jelentést kellett küldeni Rómának, amit két kanonok írt alá és hitelesített.

A gradualis promotio (fokozatos előrelépés) révén a Káptalan tagjai 
élethosszig voltak tagjai a testületnek, egyetlen kivétel volt; Papp György kanonok 

31 Bicsánszky György és Kún László kanonokok fennmaradt beiktatási ünnepségének 
forgatókönyve alapján. GKPL, Káptalani iratok, 1976. 350. számú doboz, 1598-1976. 1598. ltsz., 
1856-1976. 1598. ltsz. 
32 A Római Kúria javadalmakkal foglalkozó hivatala 1988-ig. Nevét onnan nyerte, hogy feladata 
volt a kegyelmi pápai ügyiratok hivatalos dátummal való ellátása. A CIC 1917. 261. kánonja szerint 
hatáskörébe tartozott a nem konzisztoriális, Szentszéknek fenntartott javadalmakért folyamodók 
alkalmasságának vizsgálata; a javadalom feltételei alóli felmentések; az adományozó okmány 
kiállítása és az illeték behajtása. Eljárási szabályzatát utoljára 1924-ben XI. Pius pápa határozta meg. 
DIÓS ISTVÁN: Dataria Apostolica. Magyar Katolikus Lexikon II. köt. 529.
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1948-as római kutatóútjáról nem tért haza, hanem Kanadába disszidált, ezért Dudás 
Miklós püspök (1939-1972) 1952-ben megfosztotta stallumától és javadalmát a 
Káptalan többi tagja között osztotta szét.

Egy káptalani tag „kiesése” (elhalálozás, megszűnés vagy megfosztás) után a 
soron következő kanonokok egyet léptek előre a rangsorban. Megyéspüspökké 
történt kinevezés révén megszűnt a kanonoki méltóság, a segédpüspök továbbra is 
az maradt, kivéve, ha megyéspüspökké lett kinevezve. Segédpüspökként nem volt 
nagyprépostja a Hajdúdorogi Káptalannak (mivel legtöbbször ő a feje annak).

A nagyprépost, mint „korelnök” legidősebbként, de inkább „primus inter 
pares”-ként vezette a testületet és az üléseket. Magasabb életkora, bölcsessége, 
tapasztalata biztosította számára a tiszteletet kanonoktársai körében, a kollegialitás 
jegyében.

Miután az uralkodó, vagy a pápa jóváhagyta a püspöki előterjesztést, a 
Kabinetiroda, majd 1918 után a Nunciatúra értesítette a püspököt és a 
kinevezetteket a tényről. Megküldték a kinevező okiratot, amelyet aláírva vissza 
kellett juttatni. A kinevezést illett írásban megköszönni a püspöknek. Előfordult, 
hogy a kinevező okmány költségét (taxa) a kinevezettnek ki kellett fizetnie. Ha erre 
nem volt lehetőség, akkor a püspök ezt átvállalhatta.

Az új kanonok kinevezésével jogosulttá vált arra, hogy a püspöki palota egyik 
lakásába költözzön be, amit haláláig meg is tarthatott.

A lakhely kérdése akut problémát jelentett. Ennek anyagi fedezete 
meghaladta az Egyházmegye teherbírását.

Bár Dudás Miklós püspöknek Hajdúdorog városa felajánlott 400.000 pengő 
hozzájárulást, hogy költözzön oda, de ezt a püspök végül is nem fogadta el. 
Elérkezett viszont Nyíregyháza vezetésének azon ígéretének beváltása, amelyet 
még Májerszky Béla polgármestersége (1902-1915) idején tett a város a 
püspökségnek, amennyiben a főpásztor ide teszi át székhelyét.

A püspöknek a székhelyre vonatkozó elhatározását a Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium tudomásul vette; Nyíregyháza polgármestere, Szohor 
Pál (1935-1944) és a város vezetősége örömmel fogadta.

A Magyar Kormány az 1941., 1942. és 1943. évi állami költségvetés 
keretében három egyenlő részletben, összesen 150.000 pengőt irányzott elő az 
egyházmegyei intézmények kiépítésére. A Vallásalap az építkezés folyamatossága 
érdekében a teljes összeget előlegezte.33

1939 őszén tárgyalások kezdődtek Dudás Miklós és a polgármester között. Az 
eredmény: a megyeszékhely 1941. január 31-én tartott közgyűlése a püspökség 
céljaira biztosított 250.000 pengőt: a Sóstói úton 1500 négyszögöl telket, melyen a 
püspöki palota és a hat kanonoki lakás épül fel; 220 négyszögöl telket kápolna és a 
középiskolások internátusa számára, végül 2000 négyszögöl területet líceum, 
tanítóképző akadémia és internátus felépítésére.34

33 Pirigyi i. m. 184.
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E nagyszabású tervekből mindössze annyi valósult meg, hogy a háborús 
években, rendkívüli erőfeszítések árán a Sóstói út 4. szám alatt felépült a püspöki 
palota. Haluskay Sándor budapesti építészmérnök tervei alapján, 1942 nyarán, főleg 
helyi vállalkozókat és munkásokat alkalmazva kezdtek hozzá a munkálatokhoz. A 
neobarokk stílusú palota építését a világháború után a város fejezte be, amely bérbe 
is vette a püspökségtől. A többi intézmény kialakítására a háború után gondolni 
sem lehetett.35

Szomorú történés, hogy az ÁVH Vizsgálati Osztályát itt rendezték be a 
pincében lévő börtönökkel. Az 1948 után ártatlanul meghurcoltaknak emléktáblát 
állítottak 1989. június 15-én.36 Az épület főhomlokzatáról a püspöki címert 
levésték, napjainkban a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum 
Egészségügyi Kar területén áll.

Timkó Imre püspök az épület sorsáról tárgyalásokat folytatott a városi 
tanáccsal. Ezek eredményeképpen 1975. december 18-án megállapodás jött létre a 
Hajdúdorogi Püspökség és a Nyíregyházi Városi Tanács között a Sóstói úti ingatlan 
kártalanítása tárgyában. Ez utóbbi egyben anyagi alapját is képezte a központi 
építkezésnek.37 A püspöki palota udvarán 1978. december közepére nyolc új 
szolgálati lakás készült el.38 Az időközben elavult épületeket 2013-ban bontották 
le.

A kommunista hatalom minden eszközt és lehetőséget megragadott arra, hogy 
a püspöki és kanonoki székek betöltésénél az államhatalomhoz hű embereket 
nevezzen ki, elérve ezzel egyrészt a teljes ellenőrzést, másrészt az állami érdekek 
érvényesítését az egyházakon belül is. Tehette mindezt az 1957. évi 22. 
törvényerejű rendelet értelmében, amely előírta az egyes egyházi állások 
betöltéséhez szükséges állami hozzájárulást.

Voltak, akik ennek ellenálltak, voltak, akiket sikerült megtörve beszervezni és 
voltak, akik teljes odaadással tettek ennek eleget. Az ítélkezés nem a mi feladatunk.

Ezek tükrében fordulhatott elő az egyetlen magyarországi görögkatolikus 
káptalan történetében, hogy az államhoz hű nős papok lehettek valóságos 
kanonokok, míg tisztességben és becsületben megöregedő cölebsz vagy özvegy 
lelkipásztorok csak tiszteletbeli kanonokok voltak.

3.2 A KÁPTALANI ÜLÉSEK

34 Huszka János miniszteri tanácsos 1939. október 21-én kelt jelentése a VKM-nak a Dudás 
püspökkel folytatott tárgyalásairól. GKPL, szám nélkül
35 Pirigyi i. m. 185.
36 Ilyés Gábor: „Beszél a márvány”. Nyíregyháza szobrai és emléktáblái. Nyíregyháza 2008, 137.
37 A Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchatus körlevelei, 1976/I. 1976. január 
6.
38 Pirigyi i. m. 185.
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Az egyházjog előírta, hogy fontosabb kérdésekben a püspök kikérje a káptalan 
véleményét. Az üléseket szabályszerűen kellett összehívni és azokról jegyzőkönyvet is fel 
kellett venni, amit aláírásukkal hitelesítettek. Mivel a Káptalan tagjai a püspöki palotában 
laktak, ez nem okozott különösebb gondot. Az ülések általában a nagyprépost lakásán 
folytak le.

Az ülések a következőképpen zajlottak:
A Káptalan feje vagy a káptalani helynök előre értesítette levélben a kanonokokat a 

soron következő ülés időpontjáról és helyszínéről. Meghívottként jelen lehetett – szavazati 
jog nélkül – egy vagy több külsős pap is, ha a téma ezt megkívánta.

A „Mennyei király” elimádkozása után az elnöklő köszöntötte a megjelenteket, 
megállapította a határozatképességet, megválasztották a jegyzőkönyv vezetőjét és annak 
hitelesítőit.

Az elnök az elmúlt káptalani ülés óta eltelt – és a káptalant is érintő – minden 
fontosabb történésről beszámolt a testület tagjainak. Az előre megállapított napirendi 
pontokat megtárgyalták, az elején mindig az elnöklő vezette fel ezeket, elmondta 
véleményét. Volt lehetőség hozzászólásokra, a véleménycserékre is.

Időnként előfordult, hogy az eltérő álláspontok miatt kisebb-nagyobb súrlódások is 
voltak, de az esetek döntő többségében a korrekt hangnem uralkodott, hiszen volt 
mindenkinek lehetősége előre felkészülni a tárgykörökhöz, esetleg megismerni mások 
véleményét.

Minden egyes pont után az elnök szavazásra bocsátotta az ügyet, aminek 
eredményét a jegyzőkönyvben is rögzítették.

Az ülést az elnök zárszava után a „Valóban méltó” elimádkozásával zárták be. Az 
elkészült jegyzőkönyvet tisztázás után legépelték, hitelesítették és felterjesztették a 
püspöknek (vagy ennek hiányában a káptalani helynöknek) aláírás és lepecsételés végett. 
Ezután az irat a Káptalani Levéltárban nyert elhelyezést.

Az alábbi ügyek tartoztak a Hajdúdorogi Káptalanhoz: a többi káptalannal való 
kapcsolattartás; protokolláris esetek – új kanonok kinevezéséhez gratuláció, ünnepeken, 
jubileumokon, temetéseken való részvétel, testületileg való képviselet egyes tagokon 
keresztül –; az elhunyt kanonoktársak lelki üdvéért misevállalási-kötelezettség; a többi 
keresztény egyházzal való együttműködés az ökumenizmus jegyében; elsősorban a 
latinokkal az „oltártestvéri” viszony rendszeres ápolása, legfőképpen egyházi ünnepek, 
búcsúk, körmenetek (Úrnapja) alkalmával; szentmise alapítványok kezelése; a Karácsonyi 
Béla-féle Alapítvány intézőszerveként a járandóság kifizetése a részesültek számára; 1945 
után az útlevél-kérelmek megnehezedett ügyének elbírálása, vagy hozzájárulása; 
kérvények, kérelmek elbírálása; templomépítési ügyek; az egyházmegyét érintő ügyek 
megtárgyalása, javaslatok elbírálása; az elhunyt püspök helyébe káptalani helynök 
megválasztása; személyi ügyek; pénzügyi juttatások; kispapok felvétele; nagyobb összegű 
beruházások stb.

3.3 A KÁPTALAN SZEREPE AZ EGYHÁZMEGYÉBEN
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A Káptalan élete, sorsa és története szorosan összekapcsolódott az 
Egyházmegyével és annak mindenkori püspökökével. Mint tanácsadó testület 
működött a főpásztorok mellett, a kanonokok vezették a székesegyházi liturgiát, 
emelték annak fényét, segítették a püspököt a kormányzásban, a Szeminárium és a 
Teológiai Főiskola vezetőiként részt vettek a papképzésben, széküresedés esetén 
pedig nyolc napon belül káptalani helynököt választottak az Egyházmegye élére, 
akinek a jogköre bizonyos megkötésekkel – papot nem szentelhetett, új kanonokot 
nem nevezhetett ki stb. – megegyezett a megyéspüspökével, és akinek megbízatása 
megszűnt a püspök kinevezésével.

Püspök hiányában a Káptalan szerepe megnőtt, hiszen a nagyprépost, mint 
káptalani helynök egyszerre vezette az Egyházmegyét és a Káptalant is. Az alábbi 
esetek voltak 1914-1988 között: 1. Bányay Jenő nagyprépost 1937-1939 között 
(Miklósy István halálától Dudás Miklós kinevezéséig), 2. Rojkovich István szenior 
kanonok, általános püspöki helynökként 1957-1970 között több alkalommal, 
kisebb-nagyobb megszakításokkal, 3. Timkó Imre káptalani helynök 1972-1975 
között (Dudás Miklós halálától püspöki kinevezéséig) és 4. Keresztes Szilárd 
egyházmegyei kormányzóként mindössze két hónapig: 1988. április 17. – június 30. 
között (Timkó Imre halálától püspöki kinevezéséig).

Ha ezt a pár évet a hetvennégy éven belül elosztjuk, nem tűnik soknak, de – 
túlzás nélkül mondható, hogy – talán sorsdöntő események történtek ekkor. Nem 
volt azelőtt ennyire mozgalmas évszázada a görögkatolikus magyaroknak, hiszen a 
Káptalan a 20. század elején lett megalapítva és annak az utolsó harmadában meg is 
lett szüntetve. A kezdettől a végéig volt két világháború, radikális területi 
változások (országcsonkítás, majd rövid időre országgyarapítások), amelyek 
érintették az egyházmegyék területi beosztásait is, megannyi idegen megszálló 
csapatok jelenléte az országban rövidebb-hosszabb ideig, több millió halott, 
pusztítások és újjáépítések, kitelepítések, lakosságcserék, államformaváltozások, 
1956, keményebb és puhább diktatúrák, „a vas és acél országa”, majd „a 
legvidámabb barakk”, ügynökök, békepapok, ellenállók, sorozatos újrakezdések, a 
tanulságok levonása stb.

3.4 A KÁPTALANI LEVÉLTÁR

A Káptalani Levéltár leírását egy 1983-as szakkiadványban tette közzé 
Cselényi István tiszteletbeli kanonok:

„A hajdúdorogi egyházmegye székeskáptalanjának, főtanfelügyelőségének, 
ügyészségének és imatársulati igazgatóságának külön ügykezelése volt, de 
ügyirataik nagyobbik része (véleményadások), az egyházmegyei bíróság (püspöki 
szentszék) iratainak összessége visszakerült a püspöki levéltárba, annak szerves 
részét alkotja, egy iktatószám-levéltári számrendszerbe tartozik. Más részük (azok, 
amikben az említett szervek önállóbban intézkedhettek) elkülönítve, a referenseknél 
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maradt, de részben a referensek elhalálozása, részben a háborús események 
nyomán sok irat (az egyházmegyei ügyészségnek egész külön irattára) elkallódott.

A püspöki levéltár 1975-ben megfelelő, száraz, tiszta raktárhelyiséget, 
Dexion-Salgó vaspolcokat és külön irodahelyiséget kapott, s azóta egy teológiai 
tanár másodállásban munkálkodik az iratanyag felmérésén, rendezésén és 
segédletekkel való ellátásán. (…)

A hajdúdorogi egyházmegyei székeskáptalan iratai (1914-1950) töredékesen 
maradtak meg, rendezésre szorulnak. Káptalani gyűlések jegyzőkönyvei, 
véleményadások, a káptalan tiszacsegi birtokának ügyei találhatók ez iratok 
között.”39

Őrzési egységek: 1. doboz: 1916-31, 2. doboz: 1931-39. 1914-től minden 
évről külön dobozban iratok, iktatók, mutatókönyvek. Ugyanakkor sok irat 
elveszett, elpusztult, vagy kallódik, esetleg a kanonokoknál maradt és nem került be 
a levéltárba. Az 1944-es év dokumentumai közül – a szovjet megszállás idején sok 
iratot szétszórtak, az utcára dobáltak – sok sérült, sárfoltos stb. Nem létező iratokat 
nem jelölnek az iktatók. Értékes információkat tartalmazhat a még jelenleg kutatási 
tilalom alá eső Timkó-hagyaték, ill. a Keresztes Szilárd püspök után fennmaradó 
(és remélhetőleg levéltárba kerülő) anyag. 

3.5 KORSZAKOK

Ez a hetvennégy év több korszakra osztható, hiszen a püspökhöz való viszony 
volt a meghatározó. Azt kell vizsgálni, hogy miként töltötte be feladatát a Káptalan 
az egyházjog előírtak szerint.

3.5.1 1914 – 1937

Mire teljessé vált a hattagú káptalani testület, tizenhárom évnek kellett 
eltelnie 1914-től 1927-ig. Több özvegy, mint cölebsz papja volt az 
egyházmegyének, akikből ki lehetett választani a leendő kanonokokat. Bármennyire 
is volt latin hatás a káptalanra, a papok döntő többsége nős volt. Itt nem volt 
magától értetődő, mint a római katolikus egyházban és káptalanoknál, hogy nagy a 
választék.

Bányay Jenő (1865-1953) és Ruttkay Gyula (1854-1933) kivételével, akik 
megözvegyülve lettek kanonokok, a többi káptalani tag nőtlen volt. Közülük Melles 
N. Géza (1882-1961) volt legtovább a káptalan tagja 1961-ben bekövetkezett 
haláláig az „alapító atyák” közül. Ő volt az utolsó nagyprépost is.

Bármely összetételű káptalant is nézzük, elmondhatjuk, hogy a testületek működését 
a kanonokok személye, tevékenysége, életműve határozta meg. Többségük olyan gazdag 
szellemi örökséget hagyott maga után kutatómunkája révén, amely alapján elmondható: 

39 Cselényi 1983, 332-335.
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kanonoki kinevezés nélkül is fennmaradt volna a nevük a magyarországi görögkatolikus 
egyház kiemelkedő személyiségei között. A kitüntetés többségük számára ennek volt 
elismerése, de nem ettől (vagy emiatt) alkottak maradandót. Ez nem értékítélet a Káptalan 
működése fölött, hanem épp a munkásságuk igazolása. Meg kell tehát látni a testület 
mögött (ill. az abban) lévő egyes lelkipásztorokat.

Természetesen, azok, akik aulisták voltak, az ő részükre adományozott valóságos 
kanonoki méltóság a Káptalan működésének folyamatosságát biztosította; ha valaki 
fiatalon lett a testület tagja, jó esély volt arra – ha csak valami rendkívüli esemény nem 
történt, pl. elhalálozás –, hogy idős koráig a testületben marad és a fokozatos előrelépések 
révén lassan kicserélődik a névsor. Az idősebbek átadták a stafétát a fiataloknak. A testület 
kontinuitását az adta, hogy a lassan történő cserék révén a valamikori fiatal tagok már érett 
papokként adták át tapasztalataikat az újonnan kinevezetteknek, és körforgásszerűen ez így 
ment generációkon át. Ebből adódott, hogy fiatalon, 33-35 évesen is neveztek ki 
kanonokokat. Ettől függetlenül akadt, aki csak néhány évig tudta ezt a méltóságot viselni 
korai halála miatt.

A három időszak a Káptalan működésének milyenségét is tükrözi. Az első 
mindenképp a kezdő és fellendülő periódus – az I. világháború ellenére; a 
másodikat megtörte a II. világháború, majd a kommunista diktatúra következtében 
a megtorpanás, majd a lassú hanyatlás volt jellemző; míg az utolsó már 
egyértelműen a vegetálás, majd a szinte már nem meglepő megszűnés időszaka.

Az arányosságra való odafigyelés mindegyik időszakra jellemző volt, erre 
próbáltak hangsúlyt helyezni a püspökök: tehát nagyjából egyenlő arányban voltak 
mindig a tudományos munkával foglalkozók a lelkipásztori munkát 
végzőkkel/központi szolgálattevőkkel.

A Káptalan működését a Püspöki Hivatal Debrecenből Nyíregyházára 
költözése, az I. világháború, a forradalmak, államformaváltások, idegen 
megszállások, a trianoni békediktátum, országcsonkítás, a székely külhelynökség 
elvesztése, a teljes anyagi létbizonytalanság jellemezte a kezdetektől.

Mégis a megoldások keresése, a feltételeknek szinte a semmiből való 
megteremtése, a lehetőségek kihasználása lebegett a kanonokok szeme előtt. A 
nehéz anyagi körülmények miatt nem készülhettek el a káptalani jelvények, ezzel 
később sem foglalkoztak, a stallumok is később és egyszerűbb kivitelben készültek 
el 1932-ben. Nem a külsőségek, hanem a pásztorokra rábízott nyáj szolgálata volt a 
legfontosabb. Ez a mértéktartás mindenképp figyelemreméltó tett volt részükről. Az 
is tény, hogy anyagi helyzetük, jövedelmük messze nem volt összehasonlítható a 
többi – római katolikus – káptalanéval.

Minden kanonok a saját maga területén – központi szolgálat, papnevelés, 
vagy lelkipásztorkodás – próbált lelkiismerete és lehetőségei szerint maximálisat 
alkotni. Erről nemcsak a levéltári iratok, hanem a korabeli egyházi és világi sajtó is 
bőséges információkkal szolgálnak.

Terjedelmi okok miatt a kanonokok életrajzi adatait az 1. sz. melléklet 
tartalmazza és az életrajzi adatok forráshelyeit is ott tüntettem fel.
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Az első nagyprépost Damjanovich Tivadar (1851-1928) 1914-ben, 63 évesen 
lett olvasókanonok, majd egy év múlva nagyprépost. Nála öregebb csak Melles 
Géza volt, aki 71 évesen lett a Káptalan feje. Különösebb jelentősebb alkotás nem 
kötődik nevéhez, idős kora játszotta a legnagyobb szerepet, hogy kanonok, majd 
nagyprépost lett. Egyesült Államokbeli misszióban volt fiatalon, majd Ugocsa 
megyében lelkészkedett. Később szentszéki ülnök lett. Szeretetreméltó egyéniség 
volt, élete utolsó két évét ágyban fekve töltötte. Az Északi temetőben lévő sírja már 
nem lelhető fel. Mivel nem váltották újra, felszámolták azt.

Utóda Mons. Bányay Jenő hajdúdorogi nemesi család sarjaként, papcsaládból 
származott. Máramarosszigeti főgimnáziumi hittanárként, majd szentszéki ülnökként 
működött, később egyházmegyei főtanfelügyelőként, egyházi és polgári közéleti 
tevékenységével bizonyította humanizmusát. Országos hírnévre tett szert. Előbb éneklő- 
(1914), majd olvasókanonok lett (1915). Sokat számított, hogy míg Miklósy püspök 
royalista volt, addig Bányay nagyprépost jó kapcsolatot épített ki az ország 1920 utáni 
vezetőivel. Közbenjárására, kapcsolati tőkéje révén valósulhatott meg több beruházás, 
rendezvény az egyházmegyében. Ennek külső megnyilvánulása volt püspöke részéről, 
hogy előterjesztésére XI. Pius pápa 1929-ben pápai prelátusi címmel tüntette ki. Mindezek 
alapján magától értetődő volt, hogy Miklósy püspök halála után a Káptalan az 
egyházmegye „doyen”-jét választotta meg káptalani helynöknek 1937-ben. Mivel a 
kanonokok közül egyedül az ő nagypréposti és prelátusi kinevezési dokumentumai 
kerültek be (maradtak fenn?) a Püspöki Levéltárba(n), így forrásértékkel bírnak, ezért ezek 
szövegét is érdemes közölni:

„Pius püspök, az Isten szolgáinak szolgája, szeretett fiunknak Bányay 
Jenőnek, a hajdudorogi egyházmegye nagyprépostjának üdvöt és apostoli áldást!

Minthogy az egyházmegyékben lévő összes méltóságok, melyek bármily 
módon megüresednek, a mi rendelkezésünkre állanak, tehát a hajdudorogi 
egyházmegyében levő nagyprépostságot, mely Damjanovich Tivadar elhunytával 
megüresedett, Neked, aki életednek 63. évében vagy és aki a hajdudorogi püspök 
által életed, erkölcseid és alkalmatosságod tekintetében ajánltattál, adományozzuk 
különös kegyképpen, annak összes rendes és rendkívüli jövedelmeivel és jogaival, 
kijelentvén, hogy minden ezzel ellentétes kísérlet, vagy cselekmény érvénytelen, 
semmis.

Akarjuk pedig, hogy Te az egyházmegyei rendeletek betartásával a szokásos 
esküt letedd. Akarjuk továbbá, hogy az olvasókanonokság, az egyházmegyének 
második méltósága, melyet Te eddig betöltöttél, megüresedettnek tekintessék, 
melyre nézve egyedül mi, az Apostoli Szentszék intézkedhetünk. Tehát senkinek sem 
szabad a mi akaratunkat, rendelkezésünket és adományozásunkat megsérteni; ha 
pedig valaki ezt megkísérelni merészkedne, a Mindenható Istennek és a boldog 
Péter és Pál apostoloknak kárhoztatását vonná magára.

Róma, Szent Péternél, az Urnak 1928. esztendejében, december hó 1-én, 
pápaságunk hetedik évében.

Vannutelli bibornok, datarius.



III., IV. és V. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia tanulmányai

55

Joseph Guerri regens.”

A pecséten: Péter és Pál apostolok alakjai fölött: „PIUS PAPA XI”.40

„Eskü minta
Én, Bányay Jenő, a Hajdúdorogi Székesegyház nagyprépostja, mindig 

hűséges és engedelmes leszek a boldogságos Péter apostol iránt és a Szent Apostoli 
Római Egyházhoz és XI. Pius pápa urunkhoz és törvényes utódaihoz. Nemcsak őket 
illetem köteles tisztelettel, hanem erőmhöz képest fiúi ragaszkodással fogok 
gondoskodni, hogy számukra a köteles tiszteletet megadják mások, és őket 
jogtalansággal senki ne illesse. Azokat is, akik tőlük küldetve, személyüket 
képviselik, tisztelettel fogadom, és minden szükségletükben és szükségességeikben, 
amennyire rajtam áll, segíteni fogom. A Római Szent Egyháznak, Pápa Urunknak 
és utódaiknak jogait, kitüntetéseit, kiváltságait és tekintélyét megtartani, oltalmazni, 
növelni és előmozdítani gondoskodni fogok. Ugyanezen Szentséges Urunknak, 
hűségesen feltárom, ha olyan alkalom van, közvetve vagy közvetlenül, bármi, ami a 
Római Egyház tekintélye és joghatósága ellen bárkitől érinteni merészeltetik. A 
méltóságomhoz tartozó javakat, még a nevezett Egyház Káptalanának 
jóváhagyásából sem fogom elidegeníteni a szent kánonok ellen sohasem, hanem 
minden illő gondossággal megőrizni fogok törekedni. Így segítsen Isten engem, és 
Istennek ez a szent Evangéliuma.

Kelt Nyíregyházán, az Úrnak 1928. évében december hó 26-án.
Előttünk:
Ruttkay Gyula éneklő kanonok
Melles N. Géza őrkanonok.”41
Mitrovich Elek (1856-1917) 1914-ben, 58 évesen lett őr-, egy év múlva 

éneklőkanonok és 61 évesen már elhunyt.
Mons. Melles N. Géza édesapja, Emil országos tekintélyű pap volt, így hát 

megvolt a kellő családi indíttatása. Előbb a Munkácsi Egyházmegyében töltött be 
központi szolgálatot, majd a Hajdúdorogi Egyházmegyében folytatta 
tevékenységét; püspöki titkár, majd irodaigazgató és a máriapócsi búcsúk püspöki 
biztosa. Ő szentelte fel a miskolci Búza téri székesegyház ikonosztázionját 1918-
ban. Jelentős a liturgikus témájú könyvírói és -fordítói munkássága. Ebbéli 
tevékenységét nemcsak a főpásztora ismerte el – előbb iskolás- (1916), majd 
olvasókanonok lett (1933), legvégül az egyházmegye utolsó nagyprépostja (1953) 
–, hanem pápai káplánként tagja volt a pápai családnak is. Miután Miklósy püspök 
koporsóját 1953-ban az Északi temetőből a belvárosi templomba vitette Dudás 

40 GKPL, Káptalani iratok, 1916-1931. 1. doboz, 2430/1928. szám, Mit tartalmaz XI. Pius pápának 
Nyíregyházára érkezett irata, amellyel Bányay Jenő kanonokot nagypréposttá nevezte ki? Nyírvidék, 
1928. december 20., 289. szám. 4.
41 GKPL, Káptalani iratok, 1916-1931. 1. doboz, 2430/1928. szám. Latinból magyarra fordította: 
Lakatos László atya
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püspök (1979-ben innen került a máriapócsi bazilika kriptájába), az üres sírba 
temették Melles Gézát. Mindaddig itt nyugodott, amikor kialakították a papi 
(XXXV.) parcellát, akkor az ő és az édesanyja földi maradványait (XXII-1-66/a.) 
egy koporsóban áttemették új nyughelyükre.

Ruttkay Gyula nyíregyházi parókusként, szabolcsi főesperesként, valamint a 
megyei és városi közgyűlések tagjaként igazi „lobbysta” volt. Miklósy István 
püspökké szentelésekor az ezüsttálcán elhelyezett királyi adománylevelet ő olvasta 
fel. A szürke eminenciás képének igazi megtestesítője. Őr- (1916), éneklő- (1918), 
majd olvasókanonok volt. Ő bocsátotta Miklósy István rendelkezésére a későbbi 
püspöki palotát. Feleségét korán elvesztve, nevelte hátramaradt gyermekeit 
egyedül, példásan.

Sereghy László (1888-1949) szinte kizárólag központi szolgálatot látott el; 
előbb a Munkácsi Egyházmegyében püspöki fogalmazó, majd titkár, inkardinálása 
után egy évtizedig püspöki titkár, majd a Püspöki Hivatal irodaigazgatója két 
évtizeden keresztül. Meg kell említeni, hogy Miklósy István püspök neki gyónt 
meg a halálos ágyán. Előbb iskolás- (1927), majd őrkanonok lett (1933). Halálát 
vesezsugorodás okozta.

Mihalovich Sándor (1892-1963) igazi lelkipásztori alkat volt. Az Eperjesi 
Egyházmegyéből került át a hajdúdorogiba. Ruttkay Gyula halála után nyíregyházi 
parókus és szabolcsi főesperes lett. Előbb kancellár- (1927), majd őr- (1950), aztán 
olvasó- (1953), és – a történelmi helyzet hozta megoldásként először ő lett a 
nagypréposti méltóságot helyettesítő – szenior kanonok 1961-ben. Melles Géza 
halála után ugyanis a Szentszékkel megszakított diplomáciai kapcsolatok miatt több 
nagypréposti kinevezés nem történhetett. Dudás püspök helyzetét pedig csak még 
jobban megnehezítette volna, ha a kommunista hatalomhoz hű káptalani vezető (is) 
működött volna mellette.

Mons. Bihon István (1896-1940) is aulista volt; püspöki titkár, kancellár és 
Bányay Jenő utódaként egyházmegyei főtanfelügyelő. A rendkívül szeretetreméltó, 
alázatos pap Miklósy István püspök hű segítője volt. A nagyreményű, 
közszeretetben és -tiszteletben álló férfiút hashártyagyulladás döntötte ágyba, ami 
napok alatt végzett vele. Pápai kamarásként (1930) lett kancellárkanonok (1933). 
44 évesen hunyt el, ezzel ő volt a legfiatalabban elhunyt káptalani tag. Egyébként a 
kollegialitás megható kifejezése volt, hogy ha elhunyt egy kanonok, akkor a 
káptalan testületileg jelen volt a gyászszertartáson, ők vitték vállukon a koporsót és 
általában három, vagy több kanonok temette el az elhunyt testvért.

A tiszteletbeli kanonokokat gyorsabban sikerült kinevezni. Az ő „előnyük” az 
volt, hogy nem kellett közvetlenül a főpásztoruk mellett lenniük, hanem távolabbi 
állomáshelyen szolgáltak. Az ő jelenlétük a püspök mellett inkább „virtuális” 
jellegű volt. Kinevezésük és beiktatásuk hasonló módon ment végbe, mint a 
valóságos kanonokoké. Tiszteletbeli elsőbbségük így is volt az egyházmegyei 
papság körében, megszólításuk nekik is „Kanonok Úr” volt.
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Kevéssel több, mint egy év alatt – 1917. május 23. és 1918. augusztus 24. 
között – sikerült feltölteni a hattagú keretet. Sőt, eggyel többel is, ugyanis az 
egyházmegyei körlevelek nem említették, de „A görögkatolikus magyarok naptára” 
igen, hogy Bányay Jenő édesapját, Jánost (1836-1922), aki a Munkácsi 
Egyházmegye tiszteletbeli kanonoka volt 1906-tól, a Hajdúdorogi Egyházmegyébe 
is kinevezte a király ugyanebbe a méltóságba 1917-ben. 1867-1922 között szerencsi 
parókus, a város díszpolgárává választotta, a Hegyaljai Esperesi Kerület esperese és 
szentszéki ülnöke, valamint az Osztrák Császári Ferenc József Rend 
tisztikeresztese. Ő volt az „alapító atyák” közül a pátriárkakorú; 86 évet élt, fia, 
Jenő, két évvel élte túl.

Gönczy Antal (1859-1923) 1917-től tiszteletbeli kanonok, szentszéki ülnök és 
Szatmárnémeti város törvényhatósági bizottságának tagja a Romániában létrehozott 
Siret székhelyű Apostoli Exarchátus joghatósága alatt 1922-től.

Ujhelyi Andor (1854-1926) hajdúdorogi parókusként (1893-1926) lett 
tiszteletbeli kanonok 1917-ben. Beiktatásakor 1.000 korona értékű hadikölcsön-
kötvényt adományozott a papözvegyek és hadiárvák javára, amelyet főpásztora 
követendő példaként állított a nehéz időben papsága elé.

Boér Artúr (1873-1939) Miklósy István püspökké szentelésekor az 
ezüsttálcán elhelyezett pápai bullát olvasta fel. 1918-tól tiszteletbeli kanonok, 
szentszéki ülnök és gyergyószentmiklósi parókus (1929-39).

Papp János (1871-1950) Papp Antal miskolci érsek-exarcha öccse, 1918-tól 
tiszteletbeli kanonok, a Hajdúdorogi Esperesi Kerület esperese (1925-1939), 
hajdúdorogi parókus (1927-1950) és székesegyházi főesperes (1939-1950).

Szabó Ignác (1867-1940) nyolc évig szolgált a Hajdúdorogi Egyházmegye 
kötelékében. 1920-tól haláláig a Nagyváradi Egyházmegyében kőrösjánosfalvi 
(1925-1934), majd belényessonkolyosi parókus (1934-1940) és szentszéki ülnök.

Zapotoczky Endre (1857-1935) az I. világháborúban tábori lelkészként 
szolgált, szép kitüntetés-sorozata volt a bolgároktól. 1918-tól tiszteletbeli kanonok. 
Sajópetriben parókus (1908-35) és tiszteletbeli esperes (1926-tól).

Bányay János és Gönczy Antal elhunytával két új kinevezésre került 1924-
ben:

Damjanovich Ágoston (1856-1937) sátoraljaújhelyi parókus (1914-1937) és 
zempléni főesperesként (1915-1937) 1924-től tiszteletbeli kanonok,

Schirilla Szolon Andor (1881-1943) miskolci lelkészként, majd parókusként 
(1905-1943) és a Miskolci Esperesi Kerület espereseként (1917-1943) 1912-től 
elévülhetetlen érdemeket szerzett a Búza téri székesegyház felépítése körül. A 
debreceni bombarobbantás után őt is halálosan megfenyegették. Nagy segítője volt 
Papp Antal érseknek. 1924-től tiszteletbeli kanonok.

Ezen időszak utolsó kinevezettje 1933-ban Krajnyák Gábor (1886-1955), 
Melles N. Géza nagyprépost sógora. Mint a Központi Papnevelő Intézet rítustanára 
(1913-1932), szentszéki ülnök, Budapest-Rózsák terei parókusként (1932-1952) lett 
tiszteletbeli kanonok. 1945-1946 között püspöki helynök. Számos tudományos 
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tanulmánya jelent meg főleg a Keleti Egyház c. folyóiratban. A Gergely Józseffel 
közösen írt „Görögkatolikus kis képes Biblia” 1948-ban jelent meg, nagy 
népszerűségnek örvendett.

3.5.2 1937 – 1972 

Miklósy István halálától és Dudás Miklós kinevezéséig Bányay Jenő 
nagyprépost vezette az egyházmegyét, mint káptalani helynök 1937. október 29-től. 
Mivel nem szentelhetett papokat, így ezt a feladatot Papp Antal c. küzikei érsek, 
miskolci exarcha látta el ebben az időben.

Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszuson a május 25-i 
reprezentatív liturgiát – püspök hiányában – Bányay nagyprépost végezte az 
erzsébetvárosi templomban. Május 27-én Georgios Kalavassy c. érsek, athéni 
püspök végzett misét különböző nemzetiségű görögkatolikus püspök és papok 
társaságában a Szent István bazilikában, ahol az Apostoli Hitvallást Eugenio Pacelli 
bíboros, államtitkár, pápai legátus (1939-től: XII. Pius pápa) görög nyelven olvasta 
fel.42

Mi sem mutatja jobban, hogy az ún. király nélküli királyság vezetése hogy 
viszonyult a hajdúdorogi megyéspüspökhöz és a Székeskáptalan nagyprépostjához: 
Miklósy István püspök utoljára 1907-ben kapott állami kitüntetést; a Ferenc József 
Rend lovagkeresztjét a királytól, aztán 1920 után egyre hűvösebb lett a viszony. 
Bányay Jenőt Horthy Miklós kormányzó 1939-ben a Magyar Érdemrend 
középkeresztjével tüntette ki. A magas kitüntetést az indoklás szerint „a 
miniszterelnök előterjesztésére a hitélet, a tanügy, az egyházi irodalom és szónoklat 
terén több mint félszázadon át kifejtett kiváló és eredményes tevékenységéért” ítélte 
oda az államfő.43 A kor szokása szerint ilyenkor illett ezt megköszönni; a 
kormányzó nyaralása idején fogadta kenderesi kastélyában a nagyprépostot, akivel 
megbeszélték az Egyházmegyét érintő aktuális ügyeket is. Az erről szóló bizalmas 
levelezések a Püspöki Levéltárban fennmaradtak.

Ebben a két évben a püspök helyett a nagyprépost írta alá az egyházmegyei 
körleveleket, mint püspökhelyettes.

XII. Pius pápa 1939. március 25-én nevezte ki az Egyházmegye élére Dudás 
Miklós (1902-1972) bazilita szerzetest. Május 25-én köszönt el a papságtól Bányay 
Jenő körlevélben, aki értesítette az egyházmegyét az új püspök felszenteléséről és 
beiktatásáról, valamint megköszönte a papságtól és a Káptalantól kapott segítséget 
az Egyházmegye vezetése idején.

Az első kanonoki kinevezésre 1940-ben került sor, Antalóczy Kornél (1902-
1968) személyében; kancellárkanonok lett, beiktatására viszont csak két évvel 
később került sor. Két év lelkipásztorkodás kivételével mindvégig központi 

42 Pirigyi i. m. 198.
43 Nyírvidék Szabolcsi Hírlap, 1939. május 9., 104. szám
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beosztásban volt; irodaigazgató, majd Bihon István halála után egyházmegyei 
főtanfelügyelő. 1950-től iskoláskanonok. Élete utolsó éveiben meggyengült 
elmeállapota.

Mons. Papp György (1909-1975) közkedveltsége miatt mindenki csak 
„Pappgyurká”-nak hívta. Nemzetközi tekintélyű egyházjogász és egyháztörténész, 
több görögkatolikus szaklap elindítója, püspöki titkár (1939-1946). Rendkívül nagy 
munkával tárta fel és adta közkinccsé a görögkatolikus egyháztörténelem hazai és 
nemzetközi vonatkozásait. 1942-től prebendátus kanonok. A II. világháború végén 
számos üldözöttet bujtatott a Körte utca 9. számú házban kialakított görögkatolikus 
tanoncotthonban, ahová a püspökségről költözött ide, vállalva ezzel akár a 
halálveszélyt is. Ezt honorálva nevezték ki 1944 végén Szabolcs vármegye 
főtanfelügyelőjévé és 1945-ben a Független Kisgazdapárt országgyűlési 
képviselőjeként bekerült listáról a törvényhozásba is. Római kutatóútjáról már nem 
tért haza, nem érezte jól magát a kiépülő kommunista diktatúrában, ezért 1948-ban 
Kanadába disszidált. Nem kis fejfájást okozva ezzel Dudás püspöknek, aki – 
felsőbb nyomásra – 1952-ben kénytelen volt stallumától megfosztani. A hamiltoni 
Szent Mihály-templom parókusa (1949-1975) és a Torontói Görögkatolikus 
Egyházmegye magyar Esperesi Kerületének első esperese 1956-tól haláláig. 1967-
től pápai prelátus (Pirigyi István 1959-es dátumot közöl a Görög katolikus papi 
sorsok c. kötetében).

Rojkovich István (1917-1970) püspöki titkár (1944-1957); általános püspöki 
helynök (1957-1970); a Papnevelő Intézet vicerektora, a Hittudományi Főiskola 
tanára, a nyíregyházi parókia kanonok-adminisztrátora, a Hajdúdorogi 
Egyházmegye Gazdasági Hivatalának vezetője előbb prebendátus kanonok (1951-
től), majd iskoláskanonok (1953-tól), végül szenior kanonok 1963-tól. Dudás 
püspök házi fogsága, betegsége, majd külföldi gyógykezeltetése miatt általános 
helynökként az Egyházmegyét is vezette haláláig. Nevével ezért találkozhatunk 
ezen időszak körleveleiben a főpásztor neve helyett aláíróként.

Karosi Ferenc (1900-1993) 93 évesen matuzsálemi kort ért meg, mint 
kanonok; 1953-tól prebendátus. A leghosszabb ideig volt szenior kanonok, 18 évig 
(1970-1988). Ez a tisztség megnevezés olyannyira elfogadottá vált, hogy Timkó 
Imre és Keresztes Szilárd 1975-ös püspökké kinevezési dokumentumán is ilyen 
titulussal szerepelt Gulovics Andor miskolci kancellár-konzultorral.

Nagyobb szünet után 1966-ban történtek meg a következő kinevezések; az 
elnevezések is változtak: székesegyházi, vagy csak egyszerűen kanonoki címek 
kerültek adományozásra.

Bacsóka Béla (1914-1987) volt az első nős kanonok a káptalan történetében. 
Az Egyesült Államokban született. A Hittudományi Főiskola tanárának (1952-
1987), a Papnevelő Intézet és a Hittudományi Főiskola rektorának (1959-1984 
között), a Hajdúdorogi Egyházmegyei Prosynodalis Bíróság bírájának (1971-1980), 
a Püspöki Hivatal irodaigazgatójának (1975-1980), Nyíregyháza-Belvárosi 
parókusnak (1984-1987), de leginkább a békepapi mozgalom egyik 
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zászlóvivőjének „szép” halála volt: a szeminárium kápolnájában szentáldozás után 
összeesett és megtért Teremtőjéhez.

Timkó Imre (1920-1988) 1938-tól volt bencés szerzetes-jelölt. Teológiai 
tanulmányait a római Szent Anzelm Pápai Egyetemen végezte. Itt tetszhalott 
állapotba került; már fel volt ravatalozva a templomban, amikor magához tért a 
nyitott koporsóban. Emiatt gyenge egészségi állapota miatt elbocsátották a rendből. 
Budapesten egyetemi és főiskolai lelkész (1946-1948), majd a Római Katolikus 
Hittudományi Akadémia Hittudományi Karán a keleti teológia lektora (1948-1952) 
és magántanára (1952-1957), az ókeresztény egyház- és dogmatörténet 
tanszékvezető tanára (1959-1975), a szórványban élő hívek saját rítusuk szerinti 
lelki ellátásának megszervezésével megbízott püspöki helynök (1969-1972), a 
Keleti Kódexrevíziós Bizottság tagja (1976-tól). A II. Vatikáni Zsinaton őt is 
bemutatták Szent XXIII. János pápának. Timkón latin reverenda és piros cingulum 
volt, mint püspöki tanácsoson. Amikor ezt meglátta a pápa, megkérdezte tőle – 
hiányolva, hogy miért nem görög reverendát visel: „Hogy vagy te felöltözve?”. A 
Szentatya megvarratta neki a görög típusú reverendát, amely alapján később az 
egyházmegye papjai is ezt kezdték használni.44 A Magyar ENSZ Társaság 
alelnöke. Művészettörténeti, patrisztikus és dogmatikai munkássága figyelemre 
méltó volt.

Timkó és Bacsóka kanonoki beiktatásán Dudás püspök nem vett részt, 
elutazott Pannonhalmára. Rojkovich helynök iktatta be őket és Lakatos László 
püspöki titkár olvasta fel az esküszöveget. Timkónak épp akkor hunyt el az 
édesanyja.

1970-ben nevezett ki utoljára Dudás püspök új káptalani tagokat:
Körte Ferenc (1928-2012) Sárospatakon (1957-1962), majd Ózdon 

segédlelkész (1962-1966), Nyíregyházán szemináriumi prefektus (1966-1972), 
püspöki titkár, megbízott teológiai tanár, szentszéki jegyző (1966-1968), 
egyházmegyei irodaigazgató (1968-1970), Rojkovich István halála után általános 
helynök (1970-1972), majd kancellár (1972-1974). Ezután Sátoraljaújhelyen (1974-
1975), legvégül Sárospatakon parókus (1975-1988). 1988-tól betegszabadságon 
volt, majd nyugdíjban.

Keresztes Szilárd (1932-) Kispesten szervező lelkész (1957-1960), 
Nyíregyházán lelkész és kántor (1960-1970), a Hittudományi Főiskola teológiai 
tanára (1960-1975), Rómában ösztöndíjas a Pápai Magyar Intézetben (1966-1969), 
1967-1980 között „Nyíri”, 1980-1987 között „Keleti” fedőnéven volt ügynök 
(1973-tól titkos megbízott), Nyíregyházán káptalani adminisztrátor-parókus (1971-
1976), szemináriumi prefektus (1972-től), rektor-helyettes (1973-tól), miskolci 
exarchátusi kormányzói helynök és püspöki szórványhelynök (1975-1988), 
Rómában a Pápai Magyar Intézet rektora (1987-1988). Papp Antal halála óta az 
első és utolsó tapolcai apát. Biblikus és dogmatikai munkássága kimagasló.

44 Dudás Miklós püspök elmondása alapján Lakatos László egykori püspöki titkár szóbeli közlése
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A tiszteletbeli kanonokok kinevezése az alábbiak szerint alakult:
1939-ben: Balogh Bálint (1880-1940) budai parókus és adminisztrátor (1935-

1940) azelőtt közel három évtizedet volt az USA-ban, mint a Homesteadi 
Egyházmegye esperese. Sokat tett az amerikai magyarok hitének és identitásának 
megőrzéséért. 1940-ben Horthy kormányzó magyar királyi kormányfőtanácsosi 
címmel ismerte el missziós tevékenységét.

Véghseő Dániel (1883-1971) magas színvonalú lelkipásztori tevékenysége 
révén lett kinevezve szintén ebben az évben.

Bobák János (1879-1965) 1924-től a Miskolci Apostoli Exarchátus 
kötelékében volt szentszéki tanácsos és rakacai parókus. 1940-ben lett tiszteletbeli 
kanonok.

Legközelebb a II. világháború után, 1948-ban történt két új kinevezés:
Volosin János (1872-1949) nyírvasvári parókus (1931-1949),
Hudáky Gyula (1881-1956) felesége Papp Mária (1886-1961), Antal érsek 

húga volt. Mint nagykállói parókus (1914-1952), a Nyíregyházi Esperesi Kerület 
esperese (1923-1947), majd hajdúdorogi kisegítő lelkészként (1952-1956) szolgált. 
Bemutatkozásaikor mindig közölte az illetővel, hogy „Az érsek a sógorom!”

1951: Kozma János (1884-1958) öt gyermekét temette el, hite mégis 
mindvégig erős maradt. Latin, görög, ószláv, német, francia, orosz és eszperantó 
nyelveken beszélt, ill. ezeket tanította. Megalapította, szerkesztette és kiadta a 
Chrysostomos (1918), a Görögkatholikus Tudósitó (1921-1926), a Görögkatholikus 
Lelkipásztor (1927-1931) és a Kelet (1935) c. lapokat. Püspöki tanácsos, miskolci 
parókus (1933-1953) és a Miskolci Esperesi Kerület esperese (1945-1949). 
Kimagasló liturgikus munkásságot fejtett ki. Rendkívül gazdag publikációs listája. 
Typikon c. művéből (kis)papgenerációk tanultak.

Árkosy (azelőtt Árdán) István tábori lelkészként szolgált az I. 
világháborúban. Ezután Nyírbátorban hitoktató, szervezőlelkész, majd parókus 
(1922-1946), végül debreceni parókus (1946-1964) és a Hajdúdorogi Esperesi 
Kerület esperese (1955-1964).

Rohály Ferenc (1904-1982) szintén magas színvonalú liturgikus 
munkásságot fejtett ki; 1938-1980 között minden évben ő szerkesztette az 
Egyházmegyei Szertartási Utasítást. Makói parókus (1937-1958), a II. 
világháborúban tábori lelkész, ezt követően Nyíregyházán a Hittudományi Főiskola 
teológia tanára és spirituálisa, valamint egyházmegyei ökonómus (1958-1962), 
legvégül hejőkeresztúri parókus nyugdíjazásáig (1962-1976). Több ezer oldalnyi 
fordítói tevékenysége ugyancsak felbecsülhetetlen.

1966: Sztankaninecz/Sztankay András/Andor (1895-1978) püspöki tanácsos, 
Sátoraljaújhelyen segédlelkész és hitoktató (1920-1921), Bodrogolasziban helyettes 
lelkész (1921-1935), Budapest-Rózsák terén segédlelkész (1932-1940), majd 
Budán parókus (1940-1970).

Vattamány Imre (1928-1979) Hajdúdorogon segédlelkész (1935-1950), majd 
parókus (1950-1979), püspöki helynök (1951-1956). Érdekességként 
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megemlítendő, hogy kétszer is kinevezték tiszteletbeli kanonokká: 1953-ban és 
1966-ban. 51 évesen a legfiatalabbként elhunyt volt.

Bacsóka Pál (1929-1995) püspöki tanácsos, Nyíregyházán püspöki titkár és 
szemináriumi spirituális (1957-1966), Budán a Fő utcában parókus és budapesti 
kerületi esperes (1971-1985), miskolci parókus és zempléni főesperes (1985-1989), 
máriapócsi parókus és általános helynök (1989-től), több mint két évtizeden át a 
Papi Szenátusok Európai Tanácsának magyar delegátusa, Szent II. János Pál pápa 
máriapócsi látogatásának megszervezője.

A szentszéki ülnökök elnevezése püspöki tanácsosra változott.

3.5.2.1 A káptalan működése a szocialista rendszerben

Ez az időszak nemcsak a Káptalanra, hanem az Egyházra is rendkívül nagy 
változásokat hozó folyamatot eredményezett. Mind külső, mind belső hatások 
nyomán indult be a lassú erjedés, amely végül a megszüntetését hozta magával.

Az egyházi iskolák 1948-as államosítása, Mindszenty József bebörtönzésével, 
majd kényszerű 1956-os budapesti amerikai nagykövetségi menedékével, az Állami 
Egyházügyi Hivatal (ÁEH) 1950-es felállításával, Czapik Gyula egri érsek 1956-os 
halálával, Grősz József kalocsai érsek „megdolgozásával” térdre kényszerítették a 
Magyar Katolikus Püspöki Kart.

Az ÁEH módszerei a következők voltak:
„1. Ellenőrzés, megfigyelés különböző fajtái, erről való beszámolások 

és a megfigyelések eredményeinek egyéb módon történő lerögzítései. Röviden: 
Ellenőrzés.
2. Az egyház belső és külső életének megzavarására, papok és világi hívek 

vallásos tevékenységének korlátozására szolgáló módszerek. Röviden: Korlátozás.
3. Az egyházi és világi személyeknek, intézményeknek pozitív módon (pl. 

rábeszéléssel, meggyőzéssel, tárgyalással, jutalmazással) való megnyerése. 
Röviden: Megnyerés.

4. Az egyházi és világi személyeknek, valamint intézményeknek negatív módon 
(pl. fenyegetéssel, zsarolással, büntetéssel) való megnyerése, illetve az ellenállók 
különböző módon történő megbüntetése. Röviden: Térdrekényszerítés.45

A megnyerés hatásos eszköze volt a különféle módon történő jutalmazás. A 
legjövedelmezőbb, főleg városi, de egyéb plébániák vezetését az ÁEH részben 
jutalmazásként juttatta a legmegbízhatóbb békepapok kezébe. Az ÁEH 
püspökjelöltjei részben szintén jutalomként kerültek a főpásztorjelöltek listájára. 
Minden valamire való békepap és egyéb, jelentősebb szolgálatot teljesítő egyházi 
személy előbb vagy utóbb kitüntetésben, gyakran anyagiakkal is járó 
megtiszteltetésben részesült. A Munka Érdemrend különféle fokozatait és egyéb 
érmét igen sok pap mellére tűzhette.”46

45 Szántó 1990, 35.
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Ennek alapján részesült Bacsóka Béla, Timkó Imre és Vattamány Imre e 
kitüntetés különböző osztályaiban, akik köztudottan rendszerhűek voltak.

A rendszer működését jól szemlélteti egy 1956 őszén készült ÁEH-jelentés, 
amely a Kisasszony-napi búcsúval kapcsolatosan készült:

„(…) Az előkészítő munkához tartozik a szónokok kijelölésének problémája 
is. Az augusztusi búcsún a domináns elem az volt, hogy olyan lelkészeket is 
szerepeltessünk, akik azelőtt vagy közömbösségben, vagy egészen háttérbe húzódva 
szürke névtelenül éltek a többi között. Előadódott azonban az a hiba, hogy az 
ünnepi szónok és a szombat délutáni egyik prédikátor latinos volt. Tudva levőleg a 
máriapócsi búcsú görög jellegű és így az előző tény visszatetszést szült az aulában. 
Ennek kiegyenlítésére, valamint a teológiai tanárok megbecsülésének kifejezése, 
helyesebben a feléjük nyújtott bizalom felkeltésének látszata azt követelte, hogy 
ezen a búcsún a prédikátori kar teljes egészében az egyházmegyei főhatóságon 
dolgozó kanonokok, illetve a teológiai tanárok közül kerüljön ki. Így került a 
szónokok közé Liky Imre, a főiskola rektora, dr. Bacsóka Béla teológiai tanár, dr. 
Rojkovics István kanonok, püspöki titkár és Nagy Béla irodaigazgató.

A zárszót, ugyanúgy, mint az előző búcsún is Wattamány Imre püspöki 
helynök végezte. A prédikálásra kijelölt, illetve meghívott lelkészekkel idejekorán 
elbeszélgettem, melynek meg is lett az eredménye.

A teológia rektorának szereplését, valamint Bacsóka bevonását a prédikátori 
körben szükségesnek tartottam azért, hogy ezzel is közelebb hozzuk magunkhoz őket 
és ezt a kapcsolatot helyesen ki tudjuk majd használni a teológia nevelési 
módszerének és szellemének megváltoztatásánál. (…)

A papok személyével kapcsolatban a miserend összeállításánál egy régi, 
tavalyi politikai pofont kellett helyrehozni. Az elmondások szerint a múlt évi búcsún 
Karosi Ferenc nyíregyházi kanonok nem fogadta el a celebrálást, Wattamány Imre 
püspöki helynök mellett állítólag azzal a gondolattal, hogy ő kommunista helyettes 
püspökkel nem misézik. Ezért a hivatal a kongruáját megvonta, később azonban 
különböző manipulációkkal a papírokat összeszedve igazolta a hivatal előtt, hogy 
nem ő volt beosztva és ő egyáltalán nem érezte ebbe a dologba ludasnak magát, s 
rágalom az egész. A papság körében azonban elég sűrűn esett erről szó, és mint 
lázadó tettet emlegették. Itt szükségesnek láttam, hogy Karosit ez alkalommal 
osszák be Wattamány mellé misézni, mert ha ludas volt a dologban, akkor a pofont 
visszakapja, ha esetlegesen nem volt úgy viszont eloszlatjuk a helytelen kételyeket a 
többi papok között. Megfelelő előkészítéssel, beszélgetéssel a terv sikerült is. Az 
előző tények mellett az is pozitívum még benne, hogy hozzájárult ez is Wattamány 
tekintélyének az emeléséhez. (…)

A búcsúval kapcsolatos munkák elvégzéséhez ellentétben az augusztusi 
búcsúval, a Megyei Tanácstól, illetve a Megyei Pártbizottságtól minden segítséget 
megkaptunk. A Wattamány-vonal tekintélyének emelése és támogatására helyes volt 

46 I. m. 46.
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az, hogy a Megyei Tanács által számunkra kiadott gépkocsival Wattamányt 
Dorogról levittük Pócsra és ugyancsak néhány tekintélyesebb kanonokot, akik 
kifejezték, hogy ezt az előzékenységet és megtiszteltetést nem tudják és nem fogják 
elfelejteni. Kifejezésre juttatták azt is, hogy az állam és az egyház közötti politika 
normalizálódásának, javulásának egyik megnyilvánulása ez a cselekedet is.

Mi úgy gondoljuk, hogy a későbbi idő feladatainak megoldásához az ilyen 
apróbb tényekkel, cselekedetekkel is lehet aktivizálni az egyházi személyeket. Ez a 
kérdés bizonyos mértékben „Etesd a juhot, hogy nyírni lehessen” jellegű. (…)

Nyíregyháza, 1956. évi szeptember hó 12. napján.
Csáthi József

Á. E. H. megbízott”47 
„1. §. A Magyar Népköztársaság területén mindazon római katolikus egyházi 

állásokra és címekre történő kinevezéshez, valamint megbízáshoz, amelyek az 
egyházi jogszabályok rendelkezései szerint a római pápa hatáskörébe tartoznak, 
továbbá az e minőségben való működéshez a Népköztársaság Elnöki Tanácsának 
előzetes hozzájárulása szükséges. E szabályt kell alkalmazni az áthelyezésre és 
elmozdításra is.

2. §. A művelődési miniszter előzetes hozzájárulása szükséges a következő 
állásokra történő kinevezések, áthelyezések és elmozdítások érvényességéhez:

a./ a római katolikus megyéspüspökök kinevezésétől függő káptalani, a 
püspöki helynöki, az egyházmegyei hivataloknál irodaigazgatói, az esperesi, 
valamint városokban és járási székhelyeken plébánosi állások;

b./ valamennyi hittudományi akadémiai (főiskola, teológia) rektori, dékáni, 
igazgatói és tanári, az egyházi középiskolai igazgatói állások.”48

Timkó Imre kanonoknak, későbbi megyéspüspöknek majdani utódjával, 
Keresztes Szilárddal való nehéz kapcsolata előbbinek az ÁEH elnökéhez 1983-ban 
írt leveléből kiderül:

„Köztudomású, hogy (…) római tartózkodása alatt – amely a II. 
Vatikáni Zsinat utolsó szessziója [sic!] idejére esett – Dudás püspök úr őt, 
mint lehetséges segédpüspökét (utódját) bemutatta a Szentszéknek (Keleti 
Kongregációnak).
1972-ben, amikor Nyíregyházára kerültem káptalani helynökként, mindig 

éreztette velem, hogy ő van »birtokon belül«, hogy az én jelenlétem csak 
»átmeneti«. […]”49

47 Az 1956-os máriapócsi Kisasszony-napi búcsú az Egyházügyi Hivatal szemszögéből nézve. In: 
SZÁNTÓ 1990, 81-90.
48 1957. évi 22. tvr. az egyes egyházi állások betöltéséhez szükséges állami hozzájárulásról (márc. 
24.), visszamenőleges hatállyal, 1956. október 1-től. In: A békepapok visszatérnek. MINDSZENTY 
JÓZSEF, Emlékirataim. Negyedik kiadás. Budapest 1989, 459.
49 Szabó 2007/1, 208.
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Ez a kettejük közötti kötélhúzás rányomta a bélyeget a Káptalan későbbi 
működésére is. Timkó Imre püspökségével kapcsolatban meg kell még említeni, 
hogy

az »Állami Egyházügyi Hivatal több alkalommal is foglalkozni kényszerült a 
görög katolikusok ügyeivel, mivel a korábbi káptalani helynök, majd püspök 
meglehetősen népszerűtlen volt az egyházmegyében. Kormányzati nehézségei Timkó 
szerint „egyes egyházi és világi személyek magatartásából, állásfoglalásából 
fakadnak.” Miklós Imre válaszában elmondta, hogy „azokkal a személyekkel kell 
együtt dolgoznunk, akik adottak. […] Nem fogalmazhatunk meg túlságosan magas 
igényeket olyan emberekkel szemben, akik elé e követelményeket korábban nem 
állították (Keresztes, Bacsóka, Vattamány).”«50

Eltérő életutak és döntések: együttműködni a hatalommal vagy ellenállni, 
amíg lehet. Ki döntött jól? Kinek volt nyugodt a lelkiismerete? Mind olyan 
kérdések, amelyekre nem nekünk kell választ adni.

3.5.2.2 A II. Vatikáni Zsinat hatása a Káptalanra

A Zsinat 5. nyilvános ülésén hirdette ki az „Orientalium ecclesiarum” 
határozatát a Keleti Katolikus Egyházról (1964. november 21.), amely a lelki 
örökségük megőrzését tűzte ki legfontosabb célnak:

„5. (A keleti egyházak érdemei; joguk saját szertartásukhoz) [A szent zsinat] 
ünnepélyesen kijelenti, hogy Kelet Egyházainak nem kevésbé, mint Nyugat 
Egyházainak, joguk is, kötelességük is, hogy saját külön fegyelmi rendjük szerint 
kormányozzák magukat, hiszen ezeket tiszteletreméltó ősiségük ajánlja, jobban 
megfelelnek híveik szokásainak és alkalmasabbnak látszanak a lelkek 
szolgálatára.”51 

A magyar liturgikus nyelv szentesítéséért folyó évszázados küzdelem a II. 
Vatikáni Zsinaton ért véget, amikor 1965. november 19-én Dudás püspök teljes 
magyar liturgiát mutatott be a Szent Péter bazilikában.52

1968. március 14-én a Magyar Katolikus Püspöki Kar Konferenciája 
elfogadta az egyházmegyékben megalakítandó Egyházmegyei Papi Szenátus 
egységes szabályzatát. Boldog VI. Pál pápa „Ecclesiae Sanctae” kezdetű motu 
propriójában (1966. augusztus 6.) rendelte el az Egyházmegyei Papi Szenátusok 
felállítását, hogy azok hathatósan támogassák tanácsokkal a püspököket 
egyházmegyéjük kormányzásában. A káptalanokra ezt a nevet már nem alkalmazta 
a jog, de tanácsadói szerepük helyenként továbbra is fennmaradt.

A Zsinat nyomán kialakult egyházmegyei tanácsadó testületek lettek: a 
Tanácsosok Testülete, a Pasztorális Tanács, a Gazdasági Tanács és a Püspöki 

50 MOL XIX-A-21-e. 39-9/1975. In: SZABÓ CSABA: „Nyíri” és „Keleti” – Keresztes. i. m. 207.
51 Denzinger –Hünermann:2004, 853.
52 Janka i. m. 29.
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Tanács. Mivel ezekbe kivétel nélkül a kanonokok is be lettek sorolva, valamint az 
Egyházmegye különböző bizottságaiban, irodái élén is ott voltak, azt mondhatjuk, 
hogy a Káptalant ezzel ítélték lassú halálra.

A II. Vatikáni Zsinat utáni nemzetközi folyamatok és a hazai körülmények 
(elsősorban a kanonokok magas életkora, valamint a többszörös hivatali 
párhuzamosság) is hozzájárultak ahhoz, hogy 1988-ban egy olyan intézmény szűnt 
meg de facto a Hajdúdorogi Egyházmegyében, amelynek nem voltak régi 
történelmi előzményei, és amely már csak árnyéka volt alapításkori önmagának.

3.5.3 1972 – 1988

1972. július 15-én hosszas betegség után elhunyt Dudás Miklós püspök. A 
miskolci konzultori testület július 17-én kormányzó helynökké, másnap a 
Székeskáptalan káptalani helynöknek megválasztotta Timkó Imrét, aki 1975. január 
7-ig töltötte be ebbéli funkcióját. Mivel papokat nem szentelhetett, így ebben az 
átmeneti időben Szegedi Joachim kőrösi segédpüspök végezte ezt.

Bármennyire is ellentmondásos ez az időszak – elsősorban az egymást követő 
püspökök ügynöki tevékenysége miatt –, mégis azt kell mondani, hogy nemzetközi 
viszonylatban is az egyik legtermékenyebb volt a görögkatolikusság szempontjából 
– és különösen a kanonokok tekintetében. Akár Timkó Imre, akár Hollós János 
munkásságát nézzük a Keleti Kódexrevízió- és későbbi kiadását illetően, 
szaktudásuk mindenképpen megbecsülést jelentett. Akkor is, ha mindketten 
békepapok voltak.

A másik szimbolikus változ(tat)ás volt, hogy az eddig használt latin rítusú 
reverendát felváltotta a görög. Dudás Miklós püspökségéig csak annyiban 
különböztek a görögkatolikus kanonokok (és papok) a rómaiaktól, hogy biretum 
helyett epikefáliont hordtak. A róluk készült fotókról egy laikus talán meg sem 
tudná mondani, hogy latin vagy keleti rítusú pap látható rajta, hiszen a piros 
gombos reverenda, a lila cingulum és ferraiolo, az aranyláncos apáti nyakkeresztek 
egyaránt viselhetőek voltak. Ilyen körülmények között találta meg saját identitását a 
Magyar Görögkatolikus Egyház papsága.

Megnőtt a külföldi érdeklődés Magyarország iránt; a Der Christliche Osten 
című német nyelvű folyóirat évtizedekkel alapítása óta először írt képes beszámolót 
Dudás Miklós haláláról és Timkó Imre káptalani helynökké választásáról, majd 
pedig utóbbi püspökké szentelése után többször is: 1975-ben két, 1978-ban és 
1988-ban egy-egy szám is foglalkozott oldalakon keresztül a Hajdúdorogi 
Egyházmegyével és püspökeivel.

1970 óta öt év szünet után Timkó püspök nevezte ki az utolsó kanonokokat:
Bicsánszky Györgyöt (1921-2000) Timkó Imrével együtt szentelte 

áldozópappá Dudás püspök 1945-ben. Ő volt a második a Káptalan történetében, 
aki nősként lett kanonok 1975-ben. Lelkipásztori feladatai mellett egyházmegyei 
ökonómus is volt (1972-1989).
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Kún László (1925-1999) szintén nősként lett a Káptalan tagja 1976-ban. A 
személyt illetően az a kérdés, hogy Timkó Imre saját választottja volt, vagy pedig 
felülről történt nyomásgyakorlás a kinevezésre (értsd: békepap).

A tiszteletbeliek:
1975: Tamás János (1899-1983) szabolcsi főesperes (1963-79) békepap volt,
Fodor István (1894-1983) a Nyíri Esperesi Kerület esperese özvegyen 

nevelte fel kiskorú gyermekeit,
Cselényi (azelőtt: Lyachovits) István (1916-1988) teológiai tanár, levéltár-

igazgató verseivel, fordításaival és főleg kateketikai témájú könyveivel vált 
ismertté.

Az utolsó tiszteletbeli kanonokok a következők voltak:
1980-ban Hollós János, Bába Miklós és Tótin Pál 1983-ban, 1985-ben pedig 

Simon Sándor és Seszták László lettek kinevezve. Közülük Hollós János és Tótin 
Pál voltak nőtlenek.

„Hollós János apostoli protonotárius (1924-2011) 1973-tól kezdve 
konzultorként vett részt a keleti kodifikációban, 1987-ben pedig elhatározta, hogy 
elkészíti az akkor még csak tervezetként létező szöveg magyar fordítását. E 
munkájával 1989-ben, egy évvel a kódex kihirdetése előtt készült el, ezért a fordítást 
a végleges szöveg alapján utólag át kellett dolgoznia. Az eredményt 1994-ben 
nyújtotta be a Szent István Társulathoz, amely mint hivatalos egyházi kiadó a 
főpásztori engedélyre várakozva újabb és újabb lektorokat kért fel a fordítás, 
valamint az időközben hozzá készült kommentár elbírálására. (…) A kilencoldalas 
lektori jelentés alapján Keresztes Szilárd hajdúdorogi megyéspüspök úgy döntött, 
hogy eláll a Hollós János által beterjesztett anyag kiadásától, és a CCEO magyar 
fordításával 2002. december 3-án az említett lektort bízta meg. Mivel a püspök 
2003. január 22-én arról tájékoztatta Hollós prelátust, hogy a törvénykönyvhöz írt 
magyarázatait saját kiadásban hivatalos engedély nélkül is bárhol megjelentetheti, 
még ebben az évben napvilágot látott Tégláson (a hely és az idő feltüntetése nélkül) 
a Jegyzetek a keleti egyházak törvénykönyvéhez című kétkötetes mű, amely a 
CCEO teljes szövegének fordítását (mint értelmezési segédletet) és a kánonok 
magyarázatait tartalmazta.”53

Bába Miklós (1893-1984) 91 évesen a legmagasabb kort megért tiszteletbeli 
kanonok volt. „Rekorder” volt abban az értelemben, hogy ő viselte legrövidebb 
ideig a méltóságát, mindössze két hónapig.

Tótin Pál (1910-1991) lelkipásztori munkáját Nyíregyházán és Budapesten 
végezte,

Simon Sándor (1916-1990) „Dicsőség Jézus Krisztusnak!” című imakönyve 
népszerű volt.

53 A keleti egyházak kánonjainak törvénykönyve. Fordította: RIHMER ZOLTÁN. Collectanea 
Athanasiana II/1. Nyíregyháza 2011, VII-VIII.
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Seszták László (1909-1991) volt az utolsó kinevezett, Bicsánszky György 
kanonok sógora.

A Káptalan történetében a hattyúdal 1988 tavaszán következett be: Timkó 
püspök az egyházmegye nehéz gazdasági helyzetére hivatkozva utasította a 
Gazdasági Hivatalt, hogy a költségvetésből töröljék a Káptalani Alap évi 24.600 ft-
os összegét, mert az „már nem időszerű”. A döntés hivatkozott arra, hogy a 
kanonokok lelkipásztorok és teológiai tanárok is egyben, jövedelmük biztosítva van 
más forrásokból. Így tehát a Káptalan de jure megszűnt.54

Mire a konkrétumok megtörténtek volna, Timkó Imre meghalt. A Káptalan 
utolsó feladatai közé tartozott a püspök temetésének megszervezése. Utoljára jelent 
meg gyászjelentés a Káptalan nevével. Keresztes Szilárd segédpüspököt 
egyházmegyei kormányzóvá választották (1988. április 17. – június 30.). Már nem 
káptalani helynökké, mivel az 1983-as új Egyházjogi Törvény már ezt írta elő. 
Ugyanez történt a Miskolci Apostoli Exarchátusban is.

Miután Szent II. János Pál pápa kinevezte megyéspüspökké és apostoli 
kormányzóvá, első főpásztori intézkedései között megszüntette a Káptalant. Hogy 
egyházjogilag volt-e erre jogköre, kérdéses. Mindenesetre a káptalanok létrehozása 
és megszüntetése szentszéki hatáskör.

4. ÖSSZEFOGLALÁS

Hollós János fordításában a Keleti Egyházak Kánonjogi Kódex (CCEO) VII. 
cím, III. cikkelyében „A papi tanács és az egyházmegyei konzultorok testülete”, 
míg a Rihmer Zoltán-féle fordításban „A papi szenátus és az eparchiai tanácsosok 
testülete” címen taglalja a 264-271. kánonokat. A cím és a megnevezés más, de a 
kettő ugyanaz.

Ha abból indulunk ki, hogy a Miskolci Apostoli Kormányzóság (Exarchátus) 
1925-ös felállításakor a Szentszék nem káptalant, hanem konzultori testületet hozott 
létre, már a megnevezés is jobban tükrözte a keleti hagyományokat.

Fontos hangsúlyozni, hogy XIII. Leó pápa 1894-ben felhívta a keleti 
katolikusok figyelmét „Orientalium dignitas” apostoli levelében a saját 
hagyományaikhoz és értékeikhez való visszatéréshez, a II. Vatikáni Zsinat 
„Orientalium Ecclaesiarum” dekrétuma (1964) a keleti egyházak gazdag teológiai 
örökségéről ír, amely egyenrangú a nyugatival, majd pedig a Keleti Egyházak 
Törvénykönyvének felülvizsgálatával külön pápai bizottságot hozott létre Boldog 
VI. Pál pápa 1974-ben.

Mire 1990. október 18-án Szent II. János Pál pápa a „Sacri canones” kezdetű 
apostoli konstitúciójával kihirdette a Keleti Kódexet – amely szerint két tüdővel 
lélegzik, szíve két részével él és működik a Katolikus Egyház – addigra már egy 

54 1988. február 18. GKPL, Káptalani iratok, 124/1988. szám
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olyan hosszú folyamat ért véget (vagy vette kezdetét?), amelyben a Hajdúdorogi 
Székeskáptalan már csak a történelem lapjain élt tovább.

Mivel soha nem volt rögzítve „alkotmányszerűen”, hogy a görögkatolikus 
káptalanoknak csak nőtlen papok lehetnek a tagjai – bár az erős latin hatás miatt ezt 
igyekeztek betartani – és a konzultori testület működése (öt évre hozzák létre, 
számuk hat és tizenkettő között van, CCEO 271. kán.) annyival előnyösebb egy 
káptalanhoz képest, hogy nincsenek kinevezve élethosszig a tagok, tehát ötévente 
kicserélhetőek a testület tagjai, ami nyilvánvalóan hatékonyabb együttműködést tud 
eredményezni a püspökkel; a főpásztor nem „megörökli” a tanácsadó testületet, 
hanem kiválogatja a személyeket.55

A szakdolgozat kapcsán felvetődött kérdésekre a válaszok:
Talán nem merész a kijelentés, de valószínűbbnek tűnik, hogy mind az 

egyháztörténeti, mind az egyházjogi momentumok meghatározták a Káptalan 
működését. Mindkettő olyan hatással volt rá, amelyek hozzájárultak a 
megszüntetéséhez; 1912-ben, az Egyházmegye megalakulásakor még a szokásjog 
hívta életre a Káptalant. 1988-ban pedig a II. Vatikáni Zsinat utáni helyzet 
(lelkipásztori szisztéma) lépett túl rajta.

A hajdúdorogi volt az egyetlen görögkatolikus székeskáptalan a Trianon utáni 
Magyarországon. 1920 után az addigi 10-ről 2 %-ra csökkent le a görögkatolikus 
vallásúak száma. Ez kihatott nemcsak a hívek, de a papság és a püspökök 
érdekérvényesítő képességére (lobby) is. Dudás Miklós halála után pedig mindkét 
utóda – saját lelkiismeretük szerint – azzal próbálta megvédeni kis egyházát az 
üldözéstől, hogy ügynökként együttműködött a hatalommal. Kisebb mozgástér, 
nagyobb kiszolgáltatottság…

Ezen kívül egy későbbi szociológiai kutatás tárgyát képezheti, hogy hány 
százalékban voltak nemesek, tábori lelkészek a Káptalan tagjai között, milyen 
típusai voltak a még fellelhető kinevezési okiratoknak, kereszteknek, pontosítani 
szükséges az adományozott kitüntetések nevét, fokozatait, valamint a korabeli fotók 
felkutatása is nélkülözhetetlen a kanonokokról.

Érdemes lenne egy önálló kötetben is bemutatni ezt a témát. Mindezek 
alapján elmondható, hogy nem lezárult, hanem most kezdődik el e terület kutatása.
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55 Vö. Hollós 2003 91-92.
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2. sz. melléklet – A kinevezések

„Ő császári és apostoli királyi Felsége folyó évi május 20-án Bécsben kelt 
legfelsőbb elhatározásával, egyházmegyénk székeskáptalanában az 
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olvasókanonokságra Damjanovics Tivadar szentszéki ülnök, kökényesdi esperes-
lelkészt, az éneklőkanonokságra Bányay Jenő szentszéki ülnök, volt 
máramarosszigeti főgimnáziumi hittanárt, az őrkanonokságra pedig Mitrovics Elek 
nagykárolyi esperes-lelkészt legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott.

E legmagasabb intézkedésről Nagytisztelendőségteket örvendetes 
tudomásulvétel végett értesítem.

Debreczen, 1914. június 4.
István püspök.”56

„Örömmel értesítem Nagyontisztelendőségteket, hogy Ő császári és apostoli 
királyi Felsége folyó évi október hó 19-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával, 
egyházmegyénk székeskáptalanában Damjanovics Tivadar olvasókanonoknak a 
nagyprépostságra, Bányay Jenő éneklő-kanonoknak az olvasókanonokságra és 
Mitrovics Elek őrkanonoknak az éneklő-kanonokságra való fokozatos előléptetését 
legkegyelmesebben jóváhagyni méltóztatott.

Az előlépett káptalani tagokat, újonnan nyert méltóságaikba a mai napon 
személyesen beiktattam a helybeli hitközségi templomban.

Nyíregyháza, 1915. november 21.
István püspök.”57

A főpásztor levele a papsághoz az öttagúra kibővült káptalanról:

„Örömmel közlöm, hogy Ő császári és apostoli királyi Felsége folyó évi 
szeptember 5-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával, egyházmegyénk 
székeskáptalanában az őrkanonokságra Ruttkay Gyula szabolcsi főesperes-
nyíregyházi lelkészt, az iskoláskanonokságra Melles N. Géza püspöki 
irodaigazgató-titkárt legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott.

Az újonnan kinevezetteket a mai napon a nyíregyházi hitközség templomában 
ünnepélyesen beiktattam.

Nyíregyháza, 1916. szeptember 16.”58

Az első tiszteletbeli kanonoki kinevezések:

„Vallás és közoktatásügyi m. kir. Miniszter.
71043/1917. I. sz.

56 Hajdúdorogi Egyházmegyei körlevelek, 1914/II. 2033-1914. szám. E. m. kanonoki kinevezések. 
11.
57 Hajdúdorogi Egyházmegyei körlevelek, 1915/XIV. 3642/1915. szám. Fokozatos előléptetések az 
e. m. székeskáptalanban. 76.
58 Hajdúdorogi Egyházmegyei körlevelek, 1916/XII. 3450/1916. szám. Kanonoki kinevezések. 59.
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Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Ur!

Ő Császári és Apostoli Királyi Felsége folyó évi május hó 23-án Gyöngyösön 
kelt legfelsőbb elhatározásával Gönczy Antal szatmárnémetii esperes-lelkészt és 
Újhelyi Andor hajdudorogi lelkészt a hajdudorogi görög katolikus székeskáptalan 
tiszteletbeli kanonokjaivá legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Miről van 
szerencsém Méltóságodat folyó évi május hó 4.-én kelt nagybecsű előterjesztésére 
vonatkozólag oly tiszteletteljes kéréssel értesíteni, hogy a nevezett egyházi férfiakat 
királyi adomány leveleik átvétele céljából segédhivatalaim főigazgatójához 
utasítani méltóztassék.

Fogadja Méltóságod őszinte tiszteletem nyilvánítását.
Budapest, 1917. május hó 29-én.

Jankovics s. k.”59 

„Örömmel közlöm, hogy Ő császári és apostoli királyi Felsége folyó évi 
augusztus hó 24-én Reichenauban kelt legfelsőbb elhatározásával Boér Artúr 
nagykászoni esperes-lelkészt, Papp János hajdúböszörményi lelkészt, Szabó Ignácz 
nagylétai esperes-lelkészt és Zapotoczky Endre sajópetrii lelkészt az e. m. székes 
káptalan tiszteletbeli kanonokjaivá kinevezni méltóztatott.

Nyíregyháza, 1918. szeptember 13.”60
Mitrovich Elek elhalálozásával megüresedett az éneklőkanonoki stallum, ezt 

kellett betölteni:

„Örömmel közlöm, hogy Ő császári és apostoli királyi Felsége folyó évi 
március hó 10-én Badenben kelt legfelsőbb elhatározásával székeskáptalanunkban 
Ruttkay Gyula őrkanonoknak az éneklő-kanonokságra s Melles Nikefor Géza 
iskolás-kanonoknak az őrkanonokságra való fokozatos előléptetését 
legkegyelmesebben jóváhagyni méltóztatott.

Nyíregyháza, 1918. április 8.”61

A teljes káptalan csak 1927-re alakult meg:

59 A görögkatolikus magyarok naptára az 1918-ik közönséges esztendőre. Ungvár, 1917. A 
hajdudorogi gkat. magyar egyházmegye első tb. kanonokjai. 76-77.
60 Hajdúdorogi Egyházmegyei körlevelek, 1918/XI. 3912/1918. szám. H. kanonoki kinevezések. 
44.
61 Hajdúdorogi Egyházmegyei körlevelek, 1918/V. 1484/1918. szám. Kanonokok előléptetése. 
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„Örömmel közlöm, hogy Sereghy László püspöki titkáromat s egyházmegyém 
szentszéki ülnökét, egyházmegyém iskolás kanonokjává, Dr. Mihalovics Sándor, 
középiskolai hittanárt s egyházmegyém szentszéki ülnökét pedig egyházmegyém 
kancellár kanonokjává neveztem ki.

Nyíregyházán, 1927. november hó 30-án.”62
„XI. Pius pápa Őszentsége a hajdúdorogi székeskáptalanban elhalálozás folytán 

megüresedett olvasókanonoki stallumba Melles Nikefor Géza őrkanonokot 
legkegyelmesebben kinevezni, illetve előléptetni méltóztatván, – e változás folytán 
Sereghy László iskoláskanonokot őrkanonokká, Mihalovich Sándor dr. kancellárkanonokot 
iskoláskanonokká léptettem elő; Bihon István pápai kamarás, sz. sz. jegyző, püspöki titkárt 
pedig kancellárkanonokká neveztem ki. Krajnyák Gábor dr. sz. sz. ülnök, budapesti 
paróchust tiszteletbeli kanonokká neveztem ki.

Nyíregyháza, 1933. december hó 28-án.”63
„Dr. Papp György püspöki tanácsos, püspöki titkárt a hajdúdorogi 

székeskáptalan prebendátus-kanonokjává neveztem ki.
Nyíregyháza, 1942. június hó 20.”64
„Balogh Bálint érd. esperes, budai lelkészt és Véghseő Dániel sz. sz. ülnök, 

ker. esperes, hajdúböszörményi lelkészt a hajdúdorogi egyházmegye 
székeskáptalanjának tiszteletbeli kanonokjává kineveztem.”65

„Volosin János ker. esperes, nyírvasvári lelkészt és Hudáky Gyula püspöki 
tanácsos, ker. esperes, nagykállói lelkészt a hajdúdorogi egyházmegye 
székeskáptalanának tiszteletbeli kanonokjaivá neveztem ki.

Nyíregyháza, 1948. évi január 13.”66
„A hajdúdorogi egyházmegye székeskáptalanjának elhalálozás folytán 

megüresedett őrkanonoki stallumára dr. Mihalovich Sándor iskoláskanonokot 
őrkanonokká, az előléptetés folytán megüresedett iskoláskanonoki stallumra pedig 
Antalóczy Kornél kancellárkanonokot pedig iskoláskanonokká kineveztem.

Nyíregyháza, 1950. május hó 20-án.”67
„Dr. Rojkovich István püspöki tanácsos, titkár, szemináriumi vicerektort és 

hittudományi főiskolai tanárt a hajdúdorogegyházmegyei székeskáptalan 
prebendátus-kanonokjává, Kozma János püspöki tanácsos, miskolci esperes-
lelkészt, Árkosy István püspöki tanácsos, debreceni lelkészt és Rohály Ferenc 
püspöki tanácsos, makói lelkészt tiszteletbeli kanonokká neveztem ki.

Nyíregyházán, 1951. június hó 1-én.”68

62 Hajdúdorogi Egyházmegyei körlevelek, VI.-1927. 2428:1927. szám
63 Hajdúdorogi Egyházmegyei körlevelek, III.-1933.
64 Hajdúdorogi Egyházmegyei körlevelek, 1942/V. Kanonoki kinevezés.
65 Hajdúdorogi Egyházmegyei körlevelek, VII.-1939.
66 Hajdúdorogi Egyházmegyei körlevelek, 1948/I. Kinevezések. 1948. január 13. 3-4.
67 Hajdúdorogi Egyházmegyei körlevelek, 1950/IV. Kanonoki előléptetések.
68 Hajdúdorogi Egyházmegyei körlevelek, 1951/V.
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„13/1952. szám. Dr. Papp György ügye. Dr. Papp György magyar állami 
ösztöndíjjal külföldi tanulmányútra ment, haza nem tért, minek következtében kanonoki 
kötelezettségeit nem teljesíti, stallumának ellátásáról gondoskodni fogok.”69

„Örömmel közlöm Főtisztelendőségtekkel, hogy XII. Pius pápa Őszentsége Melles 
N. Géza olvasókanonokot a hajdúdorogi székeskáptalan nagyprépostjává, dr. Mihalovich 
Sándor őrkanonokot olvasókanokokká, Antalóczy Kornél iskoláskanonokot őrkanonokká, 
dr. Rojkovich István prebendátuskanonokot iskoláskanonokká, Karosi Ferenc ker. esp., 
gebei parochust pedig prebendátuskanonokká legkegyelmesebben kinevezni, illetve 
előléptetni méltóztatott.

Nyíregyháza, 1953. augusztus 17-én.”70
„Kinevezések: Kanonokká: Dr. Bacsóka Béla szemináriumi rector, dr. 

Timkó Imre akadémiai tanár. Tiszteletbeli kanonokká: dr. Sztankay András 
Budapest, Vattamány Imre Hajdúdorog, dr. Bacsóka Pál, Nyíregyháza.

Nyíregyháza, 1966. szeptember 1.
Főpásztori áldással:

+Miklós sk.
püspök”71

„Körte Ferenc általános helynökömet székesegyházi kanonokká neveztem ki.
Dr. Keresztes Szilárd teológiai tanárt székesegyházi kanonokká neveztem ki és 

egyben megbíztam a Székeskáptalan gondjaira bízott nyíregyházi parochia vezetésével.
Nyíregyháza, 1971. január 14-én.”72

„Szeretettel hozom Paptestvéreim tudomására, hogy f. é. augusztus hó 29-i hatállyal 
Bicsánszky György vicarius oeconomus urat székesegyházi kanonokká neveztem ki. A fenti 
kinevezéshez az Állami Egyházügyi Hivatal Elnöke 1654/1975. szám alatt, az 1957. évi 22. 
sz. tvr. alapján az előzetes hozzájárulást megadta.

Tamás János aranymisés áldozópap, szabolcsi főesperes, tímári parochus, Fodor 
István aranymisés áldozópap, nyírbélteki kerületi esperes, nyírgelsei parochus és Dr. 
Cselényi István teológiai tanár, levéltári igazgató tiszteletbeli kanonokok lettek.”73

„Kún László püspöki tanácsos, máriapócsi parochust 1976. szeptember hó 1-i 
hatállyal székesegyházi kanonokká neveztem ki.

Nyíregyházán, 1976. Keresztfelmagasztalás ünnepén.”74

69 Hajdúdorogi Egyházmegyei körlevelek, 1952/I.  
70 Hajdúdorogi Egyházmegyei körlevelek, 1953/IX.
71 Hajdúdorogi Egyházmegyei körlevelek, 1966/IV.
72 Hajdúdorogi Egyházmegyei körlevelek, 1971/I. Kinevezések. 2.
73 A Hajdúdorogi Görögkatolikus Eparchia és a Miskolci Apostoli Exarchátus körlevelei, 1975/3. 
10-12.
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„Kitüntetések 1980. augusztus hó 13-án: Dr. Hollós János püspöki tanácsos, bírósági 
helynök, teológiai tanár, téglási parochust tiszteletbeli kanonokká neveztem ki. (…)

Megbecsülésem jeléül és kitüntetésül papi mellkeresztet adományoztam: a 
Székeskáptalan tagjainak, – az Exarchátus konzultorainak, – a Főespereseknek és a tb. 
Kanonokoknak, – a Bírósági Helynöknek, – a Kerületi Espereseknek.

Ugyanezen kitüntetést kapták még: Dr. Bába Miklós aranymisés áldozópap, érd. 
esperes, ny. lelkész (…)  

Nyíregyháza, 1981. január hó 6-án.
Főpásztoruk Krisztusban:

+ Imre s. k.”75

„Kitüntetések 1983. Karácsonyán: Tótin Pál aranymisés áldozópapot tb. 
kanonokká neveztem ki, illetve ezzel a kitüntető címmel ajándékoztam meg.

Nyíregyháza, 1983. december 6-án
Dr. Timkó Imre

hajdúdorogi megyéspüspök
miskolci apostoli kormányzó”76

„Kinevezések az Egyházmegyében: Dr. Bába Miklós érd. esperes, ny. lelkész 
urat gyémántmiséje alkalmából, 1983. december 20-i hatállyal tb. kanonokká 
neveztem ki.

Nyíregyháza, 1984. Nagyböjtjében, az Igazhitűség vasárnapján.
Krisztusban:

Dr. Timkó Imre
hajdúdorogi megyéspüspök

miskolci apostoli kormányzó”77
„Kitüntetések. Püspökké szentelésem 10. évfordulója alkalmából az alábbi 

Paptestvéreket részesítettem kitüntetésben:
Tiszteletbeli kanonok: Dr. Simon Sándor. (…)
Nyíregyházán, 1985. Nagyböjtjében, az Igazhitűség vasárnapján

Krisztusban:
Dr. Timkó Imre

hajdúdorogi megyéspüspök
miskolci apostoli kormányzó”78

74 A Hajdúdorogi Görögkatolikus Eparchia és a Miskolci Apostoli Exarchátus körlevelei, 1976/IV. 
Kanonoki kinevezés. 5.
75 A Hajdúdorogi Eparchia és a Miskolci Apostoli Exarchátus körlevelei, 1980/III. 6.
76 A Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Kormányzóság körlevelei, 1983/IV. 8.
77 A Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Kormányzóság körlevelei, 1984/2. 23.
78 A Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Kormányzóság körlevelei, 1985/I. 
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„Kitüntetések. 65. születésnapom alkalmából az alábbi Paptestvéreket 
részesítettem kitüntetésben:

Tiszteletbeli kanonok: Seszták László. (…)
Nyíregyházán, 1985, a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén

Krisztusban:
Dr. Timkó Imre

hajdúdorogi megyéspüspök
miskolci apostoli kormányzó”79

„Rendelkezés a Gazdasági Hivatalnak.
Megváltozott életkörülményeink és gazdasági helyzetünk súlyosan érinti 

Egyházmegyénket is belső gazdálkodásunk terén. Ezért úgy rendelkezem, hogy a 
legszigorúbb takarékoskodást vegyük figyelembe az Egyházmegye 1988. évi 
Költségvetésének elkészítésénél is.

a./ Kérem törölni a Költségvetésből az úgynevezett Káptalani Alap évi 24.600 Ft-os 
összegét. Napjainkban ez már nem időszerű, mert a Káptalan tagjai: Dr. Keresztes Szilárd 
s. püspök, Kún László kanonok, Körte Ferenc kanonok megélhetési költségei más 
forrásokból teljesen biztosítva vannak. – Az Aulában dolgozó Karosi Ferenc kanonok 
részére lakást és a Főiskola konyháján háromszori ellátást biztosítok térítésmentesen. 
Bicsánszky György kanonok részére konyhai ellátást és a Gazdasági Hivatal vezetéséért 
eddig járó eddig is érvényben lévő összeget sértetlenül meghagyom. (…)

Intézkedésemről kérem értesíteni az érintett személyeket!
Nyíregyháza, 1988. február hó 18-án.

Köriratban közlendő.
+Imre pk.”80

79 A Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Kormányzóság körlevelei, 1985/III. 15.
80 GKPL, Káptalani iratok, 124/1988. szám
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Filiából plébánia. A sárosoroszi római katolikus egyházközség 
újraszervezésének története

Hiába Krisztina
A szerző a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatója.
A tanulmányt megjelenésre ajánlotta: Szamborovszkyné Dr. Nagy Ibolya tanára.

BEVEZETÉS: MÓDSZEREK ÉS FORRÁSOK

Kutatásom célja, hogy a Szatmárnémeti Püspöki és Káptalani Levéltárban 
feltárt adatok, információk alapján vázoljam, mely események, folyamatok 
segítették elő, hogy a Sárosoroszi római katolikus filiából újra plébánia legyen.

A kutatás során alkalmaztam a már meglévő, szintézis jellegű helytörténeti 
szakmunkák feldolgozását és a saját magam által végzett levéltári, primer 
forrásfeltárást egyszerre. Ennek eredményeként a munka leíró, faktográfiai jellegű, 
anyaggyűjtő és feltáró alapkutatás. Alább azon primer forrásokat ismertettem 
röviden, amelyek pontos számadattal és/vagy leírással bírtak a munka megírását 
illetőleg.

A munka elkészítéséhez az egyik legfontosabb forrásként a Szatmárnémeti 
Püspöki és Káptalani Levéltárban fellelt írások szolgáltak, melyekben az 1746. és 
1778. évekből találtunk dokumentumok a településről. Ugyancsak jelentős az 1816. 
július 25. és 1831. május 31. és június 1-jei Visitatio Canonica, amelyek érdemi 
információkkal gazdagították ismereteinket az egyházközösség múltját illetően: a 
templom akkori berendezéséről, a parókiáról, az administrator tevékenységeiről, 
etnikai összetételről, felekezeti megoszlásról. A kutatásból lényeges kiemelni a 
plébánia alapításáról szóló levelezéseket, illetve az 1816. évből fennmaradt 
templomi kellékek és könyvek összeírását. Az egyházközség történetének 
megírásához fontos forrásként szolgált az az 1902. évből származó kézirat,81 
amelyet Kőszegi Mihály helyi lelkész állított össze. A kéziratban leírásokat találunk 
a templom korabeli állapotáról, berendezéséről, a plébánosokról, valamint az elemi 
népiskoláról, plébánosi lakásról. Szintén releváns forrásként használtuk az 1926. 
évben elkezdett Historia Domus-t,82 amelyben az egyházközösség életéről és a 
plébánosokról találhatunk hiteles leírást 1991. évig bezárólag.

A Szatmárnémeti Püspöki és Káptalani Levéltárban végzett kutatást 
megnehezítette, hogy a levéltár nem rendelkezik fondjegyzékkel, ami elősegítette 
volna a forrásfeltárás gyorsabb folyamatát, továbbá, hogy a kutatott település adatai 
nincsenek egységesen csoportosítva, hanem az iratanyagok évenként vannak külön 

81 A Sáros-Oroszi Róm. Kath. templom, parochia és iskola története. Összeállítva 1902. év Május 
hó 15-én. Kéziratban
82 Historia Domus Az oroszi róm. kath. plébániáról 1926-tól. Parochus: Erni Francisens. 
Kéziratban
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dobozokba rakva. A munka elkészítése folyamán ugyancsak negatívumként hatott a 
források szétszórtsága mellett azok nagymértékű hiánya. 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG ÚJRAFELÁLLÍTÁSA ÉS ANNAK ELŐZMÉNYEI

A keresztény anyaszentegyház kezdeteiről a településen

Az eddigi kutatásaim során fellelt levéltári dokumentumok alapján 
Sárosoroszi község említése elsőként 1260-ban bukkant fel középkori oklevelekben 
– Vruzy alakban.83 A település a történelmi Ugocsa és Bereg vármegyék 
határvidékén található és egészen a XV. század közepéig előbbihez tartozott. Egy 
1451-ben kelt birtokbeiktatásban nevezték először Bereg megyei helységnek.84  
Ebből kifolyólag is meg kell említeni, hogy úgy Bereg, mint Ugocsa vármegyék 
1061-ig az esztergomi érsekséghez tartoztak és csak I. Béla adományozta e két 
vármegyében található királyi erdők és puszták, valamint a nemesek és királyi 
szolgák birtokainak tizedét az egri egyházmegyének.85 A település legrégebbi 
egyhajós római katolikus templomát valamikor a XV. század elején építették, 
amelyet a protestánsok a század második felében átvettek, amikor a település ura 
protestánssá lett. Ekkortól a településen sokáig nem jegyeztek római katolikus 
felekezetű híveket.

A római katolikusok újbóli megjelenése a településen

Nem tudjuk még forrásokkal alátámasztani, mikortól jelentek meg újra a római 
katolikus felekezet szerinti hívők a faluban, de eddigi kutatásaink során a 
Szatmárnémeti Püspöki és Káptalani Levéltárban fellelt 1746. augusztus-
szeptemberből származó dokumentumban szerepeltek a legkorábban. E tény Barkóczy 
Ferenc86 egri püspök egyházlátogatása során készült jegyzőkönyvben jelent meg, ahol 
új plébániák felállítását mérlegelte a vegyes felekezetű területeken. A jegyzőkönyv 
tartalma Sárosoroszit illetően elsősorban a reformátusokkal foglalkozott. Beszámolt 
kőtemplomukról, amit fal nem övezett, egy fa haranglábról, egy sekrestyéről, amely 
romos és nem volt semmi jövedelme. A református lelkész nevét is megtudjuk: 
Némethi Pál, 28 éves, a jegyzőkönyv tartalmazza jövedelmét is. A reformátusok száma 
gyermekekkel együtt 60 körül volt. Na és ezt követte az első olyan utalás, amely „a 
katolikus hit iránt fogékonyak” számát kilencben állapította meg.87

83 Györffy 1987. 546.o.
84 Lehoczky 1831. 683. o.
85 Uo.
86 Szalai gróf Barkóczy Ferenc (Csicsva, 1710. október 15. – Pozsony, 1765. június 18.) 
bölcselettudor, esztergomi érsek, helytartósági tanácsos és a Szent István rend nagykeresztes vitéze. 
1745-ben lett egri püspök, emellett Heves és Külső-Szolnok vármegye főispánja.
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1778-ban Tiszaújlakon és a kánonilag hozzácsatolt két leányegyházában, 
Csetfalván és Orosziban, egyházlátogatást tartottak. Az akkor keletkezett okirat szerint 
Oroszi, mivel a faluban nem működött katolikus gyülekezet, nem rendelkezett 
temetővel, kereszttel, kápolnával, így akkor úgy gondolták „remény sincsen, hogy 
gyülekezetet vagy új parókiát alapítsanak”. Az oroszi lakosságról megjegyezte: „a 
birtokon a katolikus hitre fogékony lélek van 10, van 2, amelyik nem fogékony. A rutén-
katolikus hitre fogékony lelkek száma 22, nem fogékony 5. Helvét hitvalláshoz tartozó 
106, nem fogékony 41. Nincs convertita (áttért), nincsen vegyes házasság, sem apostata 
(hitehagyott), a katolikusok nem adják gyermekeiket eretnekek iskolájába, nem 
neveltetik eretnek személlyel vagy más vallásúval. Egyetlen bába van, fel sem eskették, 
irányítást sem kap. Zsidó van 2 felnőtt és egy gyerek.”88

1783-ban pedig gróf Eszterházy Károly, egri püspök levelében bukkantunk a 
felsorolt 74 település között Sárosoroszi nevére, amely „az egri érsekséghez tartozó 
királyi tizedet, a római katholikus parochusok nyolcadával s egyéb törvényes 
járulékaival együtt 1783–86-ig terjedő négy évre 490 forintért ujolag bérbe adta 
Beregmegyének. Kiköttetvén, hogy ez évi bér minden év Szent-György napján 
szolgáltassék be az érseki főpénztárba Egerbe.”89

A római katolikus anyaegyház újbóli felállításának folyamata

A sárosoroszi római katolikus anyaegyház újbóli felállításának kérdése először 
Bárdosy József, munkácsi lelkész 1805. február 7-én keltezett levelében jelent meg, 
amelyet Fischer István püspök (1804–1807)90 úrnak címzett. E levélben a lelkész 
kifejtette, hogy Sárosorosziban a nagy számban lévő katolikus hívek számára fontos a 
parókia létrehozása, nagy az igény a rendszeres szentmise bemutatására. Leírta, hogy 
ekkor az Tiszaújlak filiája,91 amely másfél óra járásra volt található. Továbbá említésre 
került, hogy a korábbi években Zemplén- és Sáros vármegyékből Sárosorosziba és 
Márokra 200–200 szláv nemzetiségű telepes érkezett, akik azonban kálvinista 
egyházközösséghez csatlakoztak. A rendszeres szentmisék megtartásában nagy 
segítséget nyújtott Desseffy János földbirtokos, aki a saját birtokán egy fa kápolnát 
építtetett, amelyben a tiszaújlaki lelkész mutatta be a szertartást. A levélben említésre 
került még két település: Alsóverecke92 és Bilke.93 Akkoriban a Zavodka-patak és a 

87 Barkóczy Ferenc, egri püspök egyházlátogatása 1746-ban. 1746, Bereg. Lelőhely: 
Szatmárnémeti Püspöki és Káptalani Levéltár.
88 Visitatio Canonica, 1778. Lelőhely: Szatmárnémeti Püspöki és Káptalani Levéltár. Visitatio 
Canonica 3. 1778–1809 dobozban.
89 Lehoczky 1881; 3-14.o. 
90 Nagyszalatnyai báró Fischer István (Bacskó, 1754. október 21. – Eger, 1822. július 4.) egri 
segédpüspök (címzetes püspök), szatmári püspök, majd egri érsek.
91 Jelentése: fiókegyház, leányegyház
92 Alsóverecke (ukránul Нижні Ворота [Nizsnyi Vorota], 1945-ig Нижні Верецки [Nizsnyi 
Verecki]) városi jellegű település Ukrajna Kárpátaljai területén, a Volóci járásban.



III., IV. és V. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia tanulmányai

83

Bozsa folyó gyakori kiöntése következtében az utak járhatatlanok voltak, ezért Bárdosy 
nem tudta ellátni Orosziban a lelkész feladatait, így a parókia alapítását javasolta. A 
munkácsi lelkipásztor a püspök úr figyelmébe ajánlotta ezeket a településeket, és 
biztosította a felől, hogy mindenütt „vannak kegyes patrónusok”, akik rész tudnak 
venni a munkálatokban. Ugyancsak 1805. március 11-i levélből már azt tudhattuk meg, 
hogy a parókia felépítésére 5 000 forintot gyűjtöttek össze, mégpedig a gazdagabb, 
tehetősebb földesuraktól és a közösségtől. Ugyan azon év szeptember 4-én Fodor 
József salánki lakos a beregszászi dékánhoz írt levelében írta, hogy az említett 
településen összesen 45 római katolikus lélek van, akik 15 forintot ajánlottak fel 
Sárosoroszi plébániájának építésére, illetve egy köböl94 gabonát.95 Desseffy János az 
egy hónappal később, október 17-én kelt levélében azonban elutasította azt, hogy a 
plébános a birtokán tartózkodjon, arra hivatkozva, nincs meg a megfelelő körülmény 
számára, de ha a Helytartótanács a vallási alapból biztosít pénzt a parókia építésére, 
arra fognak törekedni, hogy mielőbb elkészüljön a plébános úr lakrésze. 96  

A 1807 február 26-án kelt végleges költségvetésben szó esik a Desseffy János 
uraság kúriája mellett épített fa kápolna állapotáról is, amely a leírtak alapján 
nagyon romos, és eléggé kis területű volt, csak negyven személyt tudott befogadni. 
Ezért egy új kápolna építését tartották szükségesnek,97 melyhez Sárosoroszi 
területéről ötven fa kivágása volt szükséges, a településen kívüli területekről pedig 
74 darab. A közösség tíz igavonó állattal és hatvannapnyi munkával járultak hozzá 
az építkezéshez két éven keresztül, négy telepes pedig évente 12 napi kétkezi 
munkával.

Az 1807. augusztus 27-én kelt levélből tudtuk meg, hogy a parókia építésének 
terveit Paulicsek András ácsmester készítette el, amelyet a nemesek is 
megtekintettek és jóváhagytak.

Az 1904. évből származó Szatmári Püspöki Egyházmegye emlékkönyvében 
az 1810. évet jelölik meg a plébánia létrejöttének. Ezt mutatja a következő 
feljegyzés is, mégpedig: „1810-ben a plébánia alapításakor a róm. kathólikus 
lelkek száma az anyaegyházban 196, a fiókközösségekben 49 vala.”98 Lehocky 
Tivadar monográfiájában – az előző forráshoz hasonlóan – az 1810. évet jelöli meg 

93 Bilke (Bilki) település Ukrajnában, Kárpátalján, az Ilosvai járásban. Ilosvától keletre, a Borzsa 
folyó mellett, Cserhalom és Zárnya között fekvő település.
94 Köböl (lat. cubulus, ném. Kübel): folyadék és száraz anyag mérésére szolgáló hazai alkotású űr- 
és földmérték. A száraz anyagok mérésére szolgáló első okleveles említése 1138. Dongás 
faedényből alakult a honfoglalás előtt, utána országos gabonamérték lett, de Észak Nyugat-
Magyarországon ritkábban használták. 5,0-209,0 kg, gyakrabban 93,12 kg búza. 123 alegységéből 
az erdélyi 1823-ig 65,44 kg, azután 67,91 kg, a kassai 1630-ig 58,24 kg, utána 1715-ig 69,84 kg, 
azután 93,12 kg búza.
95 Szatmárnémeti Püspöki és Káptalani Levéltár. 1805/19. dobozban
96 Szatmárnémeti Püspöki és Káptalani Levéltár. 1805/19. dobozba AdL 1805/21
97 Az építkezés költsége 5238 forint.
98 A Szatmári Püspöki Egyházmegye emlékkönyve fennállásának századik esztendejében 
(Schematismus centenarius) 1804–1904. ”Pázmány-Sajtó”, Szatmár, 1904. 238. o. 
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a Sárosorszi plébánia megalakulásának.  Tehát az előzőekben említett források 
alapján, mely szerint a plébánia alapítása 1810-ben történt, a levéltári források 
megcáfolják. A primer források az 1809. február 7-ét jelölik meg a plébánia 
keletkezésének, ugyanis a kutatás során fellelt alapítólevél ezt az információt 
tartalmazza.99 Az 1896. évből származó összeírás sem tudatosítja pontosan az 
eseményt, ahogy fogalmaz „a plébánia keletkezett 1806 körül”,100 amely téves tényt 
közöl. Az 1904-ből származó emlékkönyv adatai szerint 1810-től 1902-ig 
negyvenöt református lakos tért vissza a római katolikus hitre. 101

A Szatmárnémeti Püspöki és Káptalani Levéltár gyűjteményeiben lévő 1816. 
évből származó püspöki látogató jegyzőkönyvben feljegyezték a település etnikai 
összetételét is, mely szerint a „katolikusok szlávok, nyelvük magyar és szláv 
vegyesen, ugyanez a helyzet van Salánkon. Életvitelük és erkölcseik megfelelőek, 
úgy általában követik Isten parancsait.” Ebben az évben a római katolikusok száma 
az alábbiak szerint alakult a kistérségben: 

 Oroszi = 114, 
 Bene = 21, 
 Patak = 3, 
 Salánk = 75, 
 Verbőcön egy sem volt.102
Az 1831. évi forrásokból pedig  a felekezeti megoszlásról szerezhetünk 

információt, a filiákat is beszámítva összesen: 
 310 római katolikus (ebből 240 fogható, 70 nem???), 
 536 görög katolikus, 
 3 evangélikus (Sárosorosziban élnek), 
 1854 református, 
 122 zsidó (9 vegyes házasság van (mind római katolikus – református).103 
Még a református felekezetű hívek lélekszámának megoszlását is 

feljegyezték.104
Az 1831. május 31. és június 1-jén megejtett püspöki látogatói feljegyzés szerint az 

említett időszakban a plébánost Miklósy Józsefnek hívták, aki Erdélyből, Csíkból 

99 Szatmárnémeti Püspöki és Káptalani Levéltár. 1805/19. dobozban (tartalmazza az 1809. február 
7-én keletkezett alapítólevelet) 
100 Összeírás a szatmári r. kath. Püspöki szabad adományozása alatt álló Sáros-oroszi latin 
szertartásu kath plébánia jövedelmeinek és kiadásainak 1896. Lelőhely: Szatmárnémeti Püspöki és 
Káptalani Levéltár. 13. melléklet. 53. doboz
101A Szatmári Püspöki Egyházmegye emlékkönyve fennállásának századik esztendejében 
(Schematismus centenarius) 1804–1904. ”Pázmány-Sajtó”, Szatmár, 1904. 238. o.
102 Visitatio Canonica, 1816. július 25. 29. o. Lelőhely: Szatmárnémeti Püspöki és Káptalani 
Levéltár. 
103 Visitatio Canonica, 1831. május 31. – június 1. Lelőhely: Szatmárnémeti Püspöki és Káptalani 
Levéltár. 
104 Sárosorosziban 210, Benében 216, Patakon 636, Verbőcön 370 fő, uo.
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származott. Tanulmányait Erdélyben végezte, beszélt magyarul és egy kicsit németül, 
illetve szlávul. 1830-ban költözött a Sárosorosziba, előtte kilenc évet Tiszaújlakon töltött. 
Káplánja, vagyis katolikus segédlelkésze nem volt. A Visitatio Canonica szerint feladatát 
megfelelően látta el: háznál nem keresztelt, csak a parókián, bábakeresztség sem történt, 
a jegyesoktatást rendben megtartotta, vegyes házasság esetén a királyi rendelet szerint 
járt el. Az anyakönyveket megfelelően vezette, az egyházmegyének a statisztikát 
elkészítette.105

A levéltári kutatásunk során, több helyen is találkoztunk azzal a 
töredékinformációval, hogy a reformátussal párhuzamosan katolikus népiskola is 
működött a faluban, ám az állami levéltári források között mégis csak a református 
népiskola tevékenységéről maradtak fönn iratok. Az 1816. július 25-i Visitatio Canonica 
is arról számolt be, hogy a település nem rendelkezett iskolával, azonban a községben élt 
egy tanító akit, Cséplő Györgynek hívtak,106 Abaúj vármegyéből származott, akkor a 
28. életévében járt. Házas ember volt, magyarul és szlávul egyaránt beszélt. Az 1800. 
évtől dolgozott a szakmájában, korábban másutt nem szolgált. Magatartása megfelelő 
volt, a papot tisztelte, ám orgonálni nem tudott, ennek ellenére szorgalmas egyháztag 
volt, s úgy tartották, nem hanyagolta sem a tudományt, sem az iskolát és saját patics falú 
házában lakott. Ő volt a kurátor és a harangozó is minden díjazás nélkül.107

Egy 1896-ból származó primer forrásban azzal az információval találkozunk, hogy 
az adott területen 150 volt a plébániához tartozó hívek száma. Az ehhez tartozó 
fiókegyházak közösségének lélekszáma pedig a következőképpen alakult: Benében 149, 
Feketepatakon 20, Salánkon 60, Verbőczön 16 fő.108

A PLÉBÁNOSI LAKÁS ÉS TARTOZÉKAI

A Püspöki és Káptalani Levéltári iratok között található egy 1807. évi kérvény is, 
amelyet Klobunszky Péter püspök írt az uralkodónak, I. Ferencnek (1792–1835), illetve a 
Helytartótanácsnak, amelyben bemutatta a Bereg vármegyében található Sárosoroszi 
település helyzetét, amely a Tiszaújlak leányegyháza. A levél fő indítéka az volt, hogy a 
parókia felépítéséhez támogatást, segélyt kérjen.109 Az 1807. február 26-i levélben utalást 
találtunk arra a töredékinformációra, hogy az említett évig nem volt parókia, továbbá, nagy 
szükség volt a létrehozására, illetve rendelkeznie kellett földbirtokkal is.110 Ugyan ebben a 
levélben leltározták, hogy a község nem rendelkezett domus cantoralis111-szal, amit 

105 Visitatio Canonica, 1831. május 31. – június 1. Lelőhely: Szatmárnémeti Püspöki és Káptalani 
Levéltár. 
106 Évente 50 forintot keres, temetésért 12 forintot kapott.
107 Visitatio Canonica, 1816. július 25. Lelőhely: Szatmárnémeti Püspöki és Káptalani Levéltár.
108 Összeírás a szatmári r. kath. Püspöki szabad adományozása alatt álló Sáros-oroszi latin 
szertartásu kath plébánia jövedelmeinek és kiadásainak 1896. Lelőhely: Szatmárnémeti Püspöki és 
Káptalani Levéltár. 13. melléklet. 53. doboz
109 Mivel már rendelkentek 6832 forinttal, azonban az építkezési költségek 7475 forint, ezért 643 
forintot kértek.
110 Erről a földbirtokról 86 fát lehet kitermelni.
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szintén fel kellett építeni a hívek gyülekezése számára.112 Itt esik szó a plébános 
jövedelméről (congrua) is, melyek a következők: a falu hátárán kívül földbirtokkal 
rendelkezett, konkrétan 8 pozsonyi mérő113 szántófölddel, amelyet kétnyomásos 
gazdálkodással műveltek meg, ehhez kaszáló is járt (4 szekérnyi területű). A katolikus 
közösség is hozzájárult ehhez a congruahoz mégpedig, vállalták a földek megművelését, 
biztosították a tüzelőfát, illetve évi 4 nap kétkezű munkával. A lelkész jövedelme összesen 
400 forint. A kántortanító jövedelme pedig 4 pozsonyi mérő szántóföld, amelyet a 
közösség művelt, 2 szekérnyi kaszáló és tűzifa, évi 2 nap kétkezi munka, és 50 forint.114

1808. július 12-én, Budán helytartótanácsi ügyiratot adtak ki Mednyánszki János és 
Batthányi Imre aláírásával, melyben az állt, hogy a vallásügyi alapból az építkezésekre 
5969 forintot biztosítottak, azzal a feltétellel, ha számadást készítenek. Az 1808. 
szeptember 7-én Kovács Floriánus, püspöki episcopales115 Pozsonyból írta, hogy a 
sárosoroszi plébánia építésére rendelkezésre áll az összeg, illetve Klobunszky Péter 
szatmári püspök 1810-ben tett látogatása során a következőket jegyezték fel: „Van itt 
ugyan plébánia épület, de nem parochiának való, hanem inkább kántortanítói laknak. A 
hivek által hozzájárulván a költségekhez- lett épitve. Sárból, köznyelven Paticsból épült 
csak ideiglenes lakásul. Tényleg a legrosszabb állapotban van.”116 A lakás fenntartása 
valójában a hívek kötelessége volt. A lakásnak volt egy kis szobája és egy nagy tágas 
konyhája. Az épülethez istálló is csatlakozott, amely nagyon rossz állapotban volt: 
„…annak a teteje rossz; olyan mint a rosta, a falai düledező félben, a gerendát az eső 
mossa és rövid idő múlva használhatatlanná válik.”117 Asztal, székek, képek, almáriumok 
és ezekhez hasonlók, melyek a plébániához tartoztak volna, nem voltak, de rendelkezett 
szántófölddel, mely „két fordulóban 8 köbös. A parochia mellett van kaszáló mely mintegy 
két szekér szénát terem.”118 

Az épületben volt egy előszoba, tőle balra a lelkész szobája, mely elég tágas, ebből 
nyílt egy oldalszoba, mely hálószobául szolgált, de nagyon keskeny volt. Balra egy tágas 
szoba helyezkedett el a cselédség részére. Az előszobával szemben egy szűk konyha, 
amelyből egy keskeny kis kamra nyílott. Rendes kamarával, pincével és magtárral nem 
rendelkezett. Volt azonban egy gazdasági csűrje, melyet a kerti kaszálón Chrenkó Lipót 
helyi lelkész állított egykor. E csűrt 1882-ben az egyházmegyei pénztár költségén 
kijavították, kapuval vették körül, befedték.119 A plébániát az egyházmegye költségén 
1886-ban befedték, illetve bezsindelyezték.120 

111 Jelentése: tanító ház.
112 Vallási célú épületek költségei a következő: az egyházi célú 5102 forint, a parókiára 1929 
forint. Összesen: 7031 forintra volt szükség.
113 1 pozsonyi mérő = 600 négyszögöl 
114 Szatmárnémeti Püspöki és Káptalani Levéltár 1807. 1805/19 doboz
115 Jelentése: titkár. 
116 A Sáros-Oroszi Róm. Kath. templom, parochia és iskola története. Összeállítva 1902. év május 
hó 15-én. Kéziratban
117 Uo.
118 Uo.
119 A teljes munkálatok 120 forintba kerültek
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Az 1816. évi püspöki látogató jegyzőkönyvben a parókiáról a következő 
töredékinformációt találtuk: „parókiális ház nincsen, sem más épület. A kevéske föld, ami 
jár, műveletlen, azt sem tudják, mennyi lehetne a parókia jövedelme, mindenesetre semmit 
nem kapnak, stólát sem szednek a kevés szegény embertől.”121

1831-ben Miklósy József lakása paticsfalú, minden kényelmet nélkülözött, 
egy helyiségből állt. Jövedelme igen csekély volt,122 adományt a hívektől nem 
kapott.123

A TEMPLOM BERENDEZÉSEI, KEGYTÁRGYAI

Az előző fejezetben már tárgyalt, 1816-ból származó Visitaio Canonica 
említést tett az administratorról,124 Némethy Károlyról, aki az említett időszakban 
25. életévében járt. Szabolcs vármegyében született, Bezdéd nevezetű 
településen.125 A magyar nyelv ismeretén kívül közepes szinten beszélt egy szláv 
nyelvet, amelyről pontosan a látogatási jegyzőkönyv nem számolt be. Az említett 
személy 1816. június 1-je óta tartózkodott a parókián, előtte nyolc hónapig 
Szatmáron volt kooperátor, vagyis munkatárs. Püspöki kirendelésre érkezett a 
községbe, nem patrónus hozatta. Rendelkezett talárral, vagyis palásttal és megfelelő 
ruházattal, a feljegyzések szerint életvitele paphoz méltó volt. A parókián vele élt 
rokona, Némethy Anna özvegyasszony. Némethy Károly minden nap megtartotta a 
lelkigyakorlatokat. A kötelezettségeinek eleget tett: beteget, ha volt, szorgalmasan 
látogatott, délben és este megkondította a harangot, rendszeresen vezette a hat 
kötelező könyvet: lelkek összeírása, kereszteltek, házasok, bérmáltak, halottak és 
áttértek anyakönyvét. Szekrény nem volt a tulajdonában, ahol ezeket elzárva 
tarthatta volna, de (ahogyan a szövegben feljegyezték) azért nagy odafigyeléssel 
vigyázott rájuk. Feladatköre közé tartozott még a püspöki körlevelek és a hivatalos 
jegyzőkönyvek átmásolása és megőrzése. Az 1816. évben körmenetet nem tartott, 
de a szegényeket eltemette, s az ünnepi miséket megtartotta. Hajnali és délesti misét 
ugyan nem tartott, de Úrnapján tíz óra körül mindig celebrálta a misét, harmadik 

120 Az összes költség 254 forintba és 76 krajcárba került. In A Sáros-Oroszi róm. kath. templom, 
parochia és iskola története. Összeállítva 1902. év május hó 15 én.
121 Visitatio Canonica, 1816. július 25. 23. o. Lelőhely: Szatmárnémeti Püspöki és Káptalani 
Levéltár. 
122 Évente négy köblös föld járt neki. 12-20 forint közötti stólapénzt kapott évente. A föld után 7-8-
forint járt neki. Viszont kapott alapítványi pénzt Szatmárból, így évente összesen 350 forint volt a 
jövedelme.
123 Visitatio Canonica, 1831. május 31. – június 1. Lelőhely: Szatmárnémeti Püspöki és Káptalani 
Levéltár. 
124 A fogalom jelentése: ügyintéző (nem parochus).
125 Tiszabezdéd község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Záhonyi járásban, 5 km-re a záhony-
i magyar-ukrán határátlépőtől. A község nevezetes az ott talált honfoglalás kori tarsolylemez miatt. 
Neve személynévi, szláv eredetű. Talán már a 13. században állott (H VIII. 14.), Zsurkkal 
szomszédos településként.
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vasárnapokon Salánkon is. A misét előre meghirdette, mindenkit intett annak 
látogatására. A misét kegyes légkörben tartotta, a királyt mindig megemlítette. 
Minden Úrnapján kétszer tartott oktatást a szentségekről, az evangéliumot 
anyanyelven olvasta fel. A keresztvizet az oltáron tartotta, tiszta körülmények 
között.  Télen háznál keresztelt. A kiömlő keresztvizet nem volt mibe felfognia, de 
keresztelő kendővel rendelkezett, a bába által végzett szükségkeresztség után a 
parókián megismételte a keresztelést. 

A dokumentumból vázlatos képet kaphatunk a templom akkori 
berendezéséről, állapotáról: padlója nem volt burkolt, ablaka üveg nélküli. Oltárán 
kép volt, az oltár azonban eléggé rossz állapotban volt. Az egyháznak patrónusa 
nem volt, tehát szabadnak tartatott. Az egyházközösség tárgyi felszereltsége a leírás 
szerint igen szegényes volt, mivel nem rendelkezett gyertyatartóval, 
szenteltvíztartóval, pulpitussal,126 képekkel és festményekkel, háromágú húsvéti 
gyertyatartóval. Ami volt, az egy énekeskönyv, szószék, egy szekrény a tárgyak 
számára, misekönyv, egy kehely rézből, egy lepel, három casula,127 közepes 
állapotú miseruhák (humeralia, alba, mappulae), továbbá  az ostya nyújtásához 
szükséges eszközök, illetve két zászló. Ekkor az egyház kulcsa Nemes Annánál 
volt, Dezsőffy László özvegyénél. 

A katolikus egyház temetője a településen kívül, adományföldön volt. Azt is 
fontosnak tartotta megjegyezni az egyik forrás, hogy akkoriban a lakosság nem 
tudta betartani, hogy 48 órán belül eltemessék a holtaikat. A temetőbe 
katolikusokon kívül csak görög rítusúak temetkeztek, eretnekek nem. Szentek 
relikviáival nem rendelkezett az egyház. A jövedelme ekkor még egyedül az 
alapítványtól származott, s 25 forintot tett ki. A filiák nem rendelkeztek 
jövedelemmel, kápolna Salánkon kívül sehol máshol nem volt, ám azt is romként 
emlegette az írás, amely a Károlyi család tulajdonának számított, s a Boldogságos 
Szűznek lett felszentelve.128 

A Szatmárnémeti Püspöki és Káptalani Levéltári kutatások során, az 1816. január 2. 
dátummal jelzett iratok között megtalálható a Sárosoroszi eklézsiához tartozó tárgyak 
összeírása, melyeket a melléklet 1. táblázatában foglaltunk össze.

A másfél évtized múlva, 1831. május 31. és június 1. között lezajlott püspöki 
látogatói jegyzőkönyvből pedig a következő információk kerültek napvilágra a templom 
berendezését és tárgyait illetően: az épület kulcsának őrzése a parochus feladatkörei közé 
tartozott. Az egyházközség rendelkezett tabernákulummal,129 amely fából készült, sárga 
színre volt festve és meg voltak a megfelelő szentségek benne, az előtt mindig égett a 
lámpás, amelyet nem a hívek, hanem valamely jótevő adományozott. A tabernákulum 
kulcsa az oltáron volt elhelyezve. A szentséget hetenként megújították. Az Úr feltámadása 
és a Theophori ünnepén nyilvánosan körbehordozták a körmenetben, hogy a hívek 

126 A fogalom jelentése: szónoki emelvény.
127 A fogalom jelentése: miseruha.
128 Visitatio Canonica, 1816. július 25. Lelőhely: Szatmárnémeti Püspöki és Káptalani Levéltár. 
129 A fogalom jelentése: a katolikus oltáron lévő díszes szekrény.
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„imádhassák”. A Sárosoroszi Római Katolikus Egyházban szent relikvia (ereklye) nem 
volt található, búcsút sem tartottak. A szenteltvizet az ablak felett tartották és évente 
megújították, a keresztelővizet pedig egy rézedényben. Sekrestyével nem rendelkeztek, az 
istentiszteleten használt tárgyak (paramentumok) őrzésére három fiók állt rendelkezésre a 
pulpitusban. Szószék nem volt található a templomban. Két zászló volt fellelhető még, 
amelyekhez tartozott tartóeszköz a húsvéti hordozás végett, a hétköznapokon a falon 
függtek (a nagyobbik Szent Annát ábrázolta). Az egyházközösségnek kórusa és orgonája 
nem volt, továbbá a már korábbi adatok megerősítésére szolgálnak, hogy a templom nem 
rendelkezett toronnyal, azonban a harangláb alatt két harang volt, egyik 100, a másik 80 
fontos. Kriptával sem rendelkezett. A tárgyi eszközök listájához sorolták még: 

o egy aranyozott, aranyfüsttel futtatott rész kelyhet aranyozott ezüst tállal, 
melynek súlya egy font, 

o két ezüst monstrancia, 
o két réz pacificalia,130 
o hat fa gyertyatartót, 
o három szenteltvíztartót.131

ÖSSZEFOGLALÓ GONDOLATOK

Összegzésképp elmondhatjuk, hogy elengedhetetlen a múl korhű források 
alapján történő feltárása, hogy a jelenlegi közösségek tudják, ismerjék és büszkék 
legyenek elődjeikre. Minden nagyobb közösség a családok kisebb közösségére 
épül, utóbbi pedig a kárpátaljai magyar településeken még mindig szervesen 
illeszkedik valamelyik történeti egyházba. Ezért elengedhetetlen Sárosoroszi 
község felekezeti történetének lehető legteljesebb feltárása. Mindez hozzájárulhat a 
magyar nemzetiségű kisközösségek identitásának erősítéséhez, önazonosságának 
megtartásához, illetve ezen keresztül az egyének személyes karakterének 
erősödéséhez.

Felhasznált források és irodalom jegyzéke

Elsődleges források:
1. A Sáros-Oroszi Róm. Kath. templom, parochia és iskola története. 

Összeállítva 1902. év Május hó 15-én. Kéziratban
2. Barkóczy Ferenc, egri püspök egyházlátogatása 1746-ban. 1746, Bereg. 

Lelőhely: Szatmárnémeti Püspöki és Káptalani Levéltár.
3. Historia Domus Az oroszi róm. kath. plébániáról 1926-tól. Parochus: Erni 

Francisens

130 A fogalom jelentése: szentségmutató, megszentelt edény, melyben az oltári szentséget főbb 
ünnepek és egyéb meghatározott napok alkalmával, nagyobb ostya alakjában a hívők számára 
nyilvános imádásra kiteszik, vagy körmenetben körülhordozzák.
131 Visitatio Canonica, 1831. május 31. – június 1. Lelőhely: Szatmárnémeti Püspöki és Káptalani 
Levéltár. 
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4. Összeírás a szatmári r. kath. Püspöki szabad adományozása alatt álló 
Sűros-oroszi latin szertartásu kath plébánia jövedelmeinek és kiadásainak 1896. 
Lelőhely: Szatmárnémeti Püspöki és Káptalani Levéltár. című dokumentumból. 13. 
melléklet. 53. doboz.

5. Szatmárnémeti Püspöki és Káptalani Levéltár, 1805/19. doboz.
6. Szatmárnémeti Püspöki és Káptalani Levéltár, 31/1815 (1-112), 1816 (1-

45) doboz.
7. Visitatio Canonica, 1778. Lelőhely: Szatmárnémeti Püspöki és Káptalani 

Levéltár. 
8. Visitatio Canonica, 1816. július 25. Lelőhely: Szatmárnémeti Püspöki és 

Káptalani Levéltár.
9. Visitatio Canonica, 1831. május 31. – június 1. Lelőhely: Szatmárnémeti 

Püspöki és Káptalani Levéltár.
Másodlagos források:
10. Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza I. 

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987.
11. Lehoczky Tivadar: Beregvármegye monographiája  III. Ungvár, 1831.
12. Lehoczky Tivadar: Beregvármegye monographiája II. Ungvár, 1881.
13. Szatmári püspöki egyházmegye emlékkönyve fennállásának századik 

esztendejében. (Schematismus centenarius) 1804–1904. „Pázmány Sajtó”, Szatmár, 
1904 .

MELLÉKLETEK
1. kép: A jelenlegi Sárosoroszi római katolikus templom 
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(Forrás: szerző saját felvétele)
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2. kép: Levél a Sárosoroszi római katolikus plébánia alapításáról 1809. év februárjából (A 
dokumentum a Szatmárnémeti Püspöki és Káptalani Levéltár tulajdona)
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3. kép: Levél a Sárosoroszi római katolikus plébánia alapításáról 1809. év 
februárjából /hátoldal/ (A dokumentum a Szatmárnémeti Püspöki és Káptalani 

Levéltár tulajdona)
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4. kép: 1808. évből származó térkép Sárosorosziról (A dokumentum a 
Szatmárnémeti Püspöki és Káptalani Levéltár tulajdona)
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5. kép: 1831. évből származó Visitatio Canonika első oldala (A dokumentum a 
Szatmárnémeti Püspöki és Káptalani Levéltár tulajdona)
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6. kép: 
Sárosoroszi eklézsiához tartozó dolgok összeírása – 1816. január 2. (A 

dokumentum a Szatmárnémeti Püspöki és Káptalani Levéltár tulajdona)



III., IV. és V. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia tanulmányai

97

1. 

táblázat: Sárosoroszi eklézsiához tartozó dolgok összeírása – 1816. január 
2.132
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№ Latin megnevezés Magyar 
megnevezés

Mennyiség 
(db.)

1. Monstrantia szentségmutató, 
ostyatartó

1

2. Ciborium ii n kehely, serleg 
ostyaőrzésre szolgál

1

3. Panificalia cuprea ostyaosztó tányér rézből 2
4. Candelabra cuprea réz gyertyatartó ?
5. Imago S. Annae ad arem maiorem Szent Anna kép (ikon) a 

nagy oltárhoz
1

6. Tabernaculum ex ligno oltárszekrény fából 1
7. Candelabra lignea fa gyertyatartó 6
8. Tabulae Canonum énektábla, énekjelző 

tábla
3

9. Calixs pohár 1
10. Pulvinare ad missale: párna a misekönyvöz 1
11. Portatile oltár (ideiglenes) 1
12. Antipendium arae oltárelő, előfüggöny 1
13. Thurimbulum aerem cum cruce 

superposita
tömjénező rajtalevő 
kereszttel

1

14. ? Navicula ae f tömjéntartó ?
15. Missale misekönyv 1
16. Ritualae misekönyv 1
17. Liber Evang. könyv, irat 1
18. Liber Evang. ? 1
19. Cancionale históriás énekeskönyv 1
20. Cucullae in colore: csuklyás köntösök 

színesben
3

21. Cucullae nigra Kukulla feketében 1
22. Albae fehér miseing 3
23. Purificatoria törlőkendők (kehely 

kitörlésére)
4

24. Superpelliceum karing, miseing (az 
albaból alakult ki, annál 
rövidebb)

1

25. Olvashatatlan tétel Olvashatatlan tétel ?
26. Instrumentum pro aqua benedicta vízszentelő eszköz 1
27. Vexilla zászlók 2
28. Velum pro capiendo vállra teríthető kendő, 1

132 Sárosoroszi eklézsiához tartozó dolgok összeírása – 1816. január 2. Lelőhely: Szatmárnémeti 
Püspöki és Káptalani Levéltár. 31/1815 (1-112), 1816 (1-45) dobozban
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áldozótál betakarása 
fogókendő

29. Manutergia kéztörlő kendő 2
30. Ad arem tinntinabula csengők az oltárhoz 2
31. Campana minor kis harang 1
32. Olvashatatlan tétel Olvashatatlan tétel ?
33. Indusium Baptisale?  keresztelő ing 1
34. Cista pro coservando vestibus ruhák megőrzésére 

szolgáló láda
1

35. Scamna szék 2

1. melléklet: A közösséghez tartozó könyvek jegyzéke/leltára133

o Spicilegium concionatria 2 db., 
o Corona Stellarum 12 db., 
o duodecim 1 db., 
o Speculum Patenhorn 1 db.,
o de Passione 1 db., 
o Hortus getsemani 1 db.,
o Staura diclesia 1 db.,
o Sermones, Partis catehetica 1 db.,
o Exempla Biblia 1 db., 
o Filiatis Mariae 1 db., 
o Jermones Mariae 1 db., 
o Theologia Moralis 1 db., 
o Exempla Biblia 1 db., 
o De sacrificio missae 1 db.,
o Universalis Catechismus 1 db, 
o Bellum contra ? 1 db, 
o Tribunal conferensis 1 db,
o Poesis 1 db; 
in octavo: 
o Officia nova 1 db, 
o Verbőczi 1 db, 
o Critica iuris 1 db., 
o Georgii Buchan: Paraphrasis 1 db, 
o Conciones Török 2 db, 
o Conciones Kosztolyany 2 db, 
o Catholica Hortatio 1 db, 

133 A Sáros-Oroszi Róm. Kath. templom, parochia és iskola története. Összeállítva 1902. év május 
hó 15-én. Kéziratban
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o Epistolae Behanguini 1 db., 
o Az ember boldogsága Endrődi (Endrődi János) 3 db, 
o Officia nova 1 db, 
o Conciones Török Dominicus 2 db,
o Laudes Mariae 2 db,
o Catechismus 1 db, 
o Viarium sacerdotis 1 db, 
o Cultus testorum ? 1 db, 
o Catechismus ?, 
o Biblia sacra in folio atque Protocolla. 
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A kisvárdai Szent Orsolya-rendi Leánylíceum 
és Tanítóképző Intézet államosítása

Sebők Szilvia
A szerző az Eszterházy Károly Egyetem —Történelemtudományi Doktori Iskolájának a hallgatója.
A tanulmányt megjelenésre ajánlotta: Dr. Bartók Béla.

1945 után az egyházi oktatás megítélése megváltozott az állam részéről, 
mivel úgy vélték, hogy a felekezeti iskolák nem képesek az általuk meghatározott 
feladatok megvalósítására és színvonaluk messze elmarad az állami 
intézményekétől. Ennek érdekében az esélyegyenlőségből kiindulva a legfontosabb 
állami oktatásügyi feladatnak az intézményi struktúra átalakítását tekintették. Ezzel 
párhuzamosan zajlott az oktatás tartalmának módosítása is, mely elsősorban a 
tankönyvek felülvizsgálatát célozta meg. Az 1947/48-as tanévtől kezdve csak az új, 
egységes, fenntartóktól független, a Vallás- és Közoktatási Minisztérium által 
jóváhagyott és az Állami Tankönyvkiadó által kiadott tankönyvekből lehetett 
tanítani, ami állami monopolhelyzetet eredményezett ezen a téren. A továbbiakban 
életbe lépő rendeletek, a latin nyelv eltörlése, a fakultatív hitoktatás kérdése 
fokozatosan előkészítették az egyházi iskolák államosításának tervét. 

Kisvárdán is a községi képviselőtestület baloldali tagjai sürgették az egyházi 
iskolák államosítását, amit a Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezete aktívan 
támogatott. 1948 áprilisában terjedt el az államosítás híre, majd májusban 
nyilvánvaló lett az ellentét a szakszervezet helyi csoportja és az apácák között, bár 
a lakosság is sokáig kiállt az iskola mellett. Az egyházi tiltakozás sem változtatott a 
feszült helyzeten, ami a közeli Pócspetriben történt eseményeknek volt köszönhető.

1948. június 16-án az országgyűlés elfogadta az egyházi iskolák 
államosításáról szóló törvényt, ami a katolikus egyház részéről 6505 intézményt 
érintett. Az iskolák közé tartozott a kisvárdai Szent Orsolya-rendi Leánylíceum és 
Tanítóképző Intézet is, mely 1948.június 24-én állami fenntartású lett, majd ezt 
követően megkezdődtek az összeírások és az épület átadások. 

Ehhez kapcsolódik a tanulmány célja a forrásokon keresztül az államosító 
rendelkezések előzményeinek bemutatása az országos politikai intézkedések 
figyelembe vételével, továbbá annak feltárása milyen regionális és helyi események 
kísérték ezt a folyamatot.
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A kisvárdai Szent Orsolya-rendi Leánylíceum és Tanítóképző Intézet 
államosítása

Politikai előzmények

Az egyházak iskolafenntartói joga a történetiségből eredt: a korai 
évszázadokban kizárólag a katolikus egyház, majd a 16. századtól más felekezetek 
is szerveztek és tartottak fenn iskolákat. 1945-ig a Horthy-korszak oktatási-nevelési 
gyakorlatát erőteljes valláserkölcsi célkitűzések jellemezték. Iskolafenntartótól 
függetlenül az iskolai nevelés egyik célja a valláserkölcsi nevelés volt, így az 
állami közoktatásban is kötelező volt az iskolai hitoktatás, sőt a tankötelezettség 
magában foglalta a templomjárási kötelezettséget is (1921. évi XXX. tc.). 1923-tól 
a hitoktatót is a tantestület tagjai közé sorolták. Az egyházak a második 
világháború befejezése után az addig kialakult jogi helyzet tekintették 
tanügypolitikájuk alapjának. A különböző jogszabályok 1948-ig nem is vonták 
kétségbe az egyházak által alapított és fenntartott iskolák egyházi jellegét.134

A háború befejezése után az esélyegyenlőségből kiindulva a legfontosabb 
állami oktatásügyi feladat az oktatás intézményi struktúrájának átalakítása volt: az 
Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. augusztus 18-án elrendelte (6650/1845. M. E. 
sz.) az elvileg már 1940-ben bevezetett 8 osztályos alapiskola általánossá és 
kötelezővé tételét. A struktúraalakítással párhuzamosan zajlott az oktatás 
tartalmának módosítása is. A „demokratikus szellem világnézeti áthangolás” 
jegyében egyébként 1945 áprilisában (!) megkezdték a tankönyvek 
felülvizsgálatát.135 Az 1947/48-as tanévtől kezdve csak az új, a Vallás- és 
Közoktatási Minisztérium által jóváhagyott és az Állami Tankönyvkiadó által 
kiadott tankönyvekből lehetett tanítani. Egy másik rendelet eltörölte a latin nyelv 
kötelező oktatását. Az intézkedések számos súrlódással jártak, de egyik sem volt 
olyan súlyos, mint az 1947 tavaszi összeütközés a fakultatív vallásoktatás 
kérdésében. A kisgazdapárt részéről elhangzott javaslat váratlanul nagy tiltakozási 
hullámot keltett, ami meglepte a politikusokat, nyilvánvalóvá vált, hogy az iskolák 
fokozatos és demokratikus szekularizációjának programja megbukott az egyházak 
tömegbefolyásán, szervezettségén és akcióegységén. Néhány hónap múlva a 
fakultatív hitoktatás – legalábbis egyelőre – lekerült a napirendről. Ám csak idő 
kérdése volt, hogy az iskolakérdés mikor és milyen formában bukkan újból elő, 
hiszen ekkorra Csehszlovákiában és Jugoszláviában már államosították az 
iskolákat.136

Ebben az időszakban az egyházak iskolái (melyek a közoktatás területén 
közel 60%-os arányt képviseltek) fokozottan az állam anyagi támogatására 
szorultak. (Ehhez hozzájárult, hogy a földreform az állami kezelésű katolikus 

134 Balogh 
135Gyarmati, 2010. 864.
136 Balogh 
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vallási és katolikus tanulmányi alapot, valamint a közalapítványi birtokok egy 
részét is érintette.) Az iskolai vagyon elvesztésével és a kárpótlás elmaradásával 
azonban előállt az a helyzet, hogy az iskolák dologi kiadásaikat, ill. a fenntartó által 
kinevezett tanárok illetményeiket akár teljes egészében államsegélyből kapták. Ez 
anyagilag kiszolgáltatottá tette az intézményeket és fenntartóikat.

Az iskolák fenntartásának nehézségeit fokozta, hogy kötelezővé tették 
minden fenntartó számára a 8 osztályos általános iskola kiépítését. Erre a hatalmas 
méretű fejlesztésre (tanulólétszám, szakos tanárok a felső tagozaton, tantermek 
számának növelése, új tanterv és tankönyvek készítése, tanárok kiképzése erre az 
iskolafokozatra) a felekezeti iskolák képtelenek voltak. Szakmai oldalról a 
kisiskolák színvonaltalansága és életképtelensége miatt indult erőteljes támadás az 
iskolafenntartó egyházak ellen. Az államosítást támogató érvek között fontos helyet 
kapott, hogy az államosított iskolák esetében egységesebbé tehető a tantermek, 
tanerők, taneszközök – központi – elosztása.137

Látható tehát, hogy 1945 után az egyházi oktatás megítélése megváltozott az 
állam részéről, mert úgy vélték, hogy ezek az iskolák nem tudják megvalósítani az 
általuk meghatározott feladatokat, színvonaluk elmarad az állami intézményekétől, 
továbbá nem képesek a népi demokrácia hirdetői lenni.

Bár a különböző fenntartók által működtetett intézetekben az oktatás 
minősége, az épületek állapota és felszereltsége valóban jelentős eltéréseket 
mutatott,(regionális különbségek városi és falusi iskolák tekintetében) a nem állami 
oktatási intézmények is igyekeztek komoly erőfeszítéseket tenni a minőségi oktató-
nevelő munka, a fejlesztés és korszerűsítés valamint a társadalmi változások 
követése érdekében. Azonban a tanintézmények államosításának célja nem a 
nivellálás volt, hanem az, hogy az új korszaknak/rendszernek megfelelő ideológiai 
nevelést már a kisgyermekeknél és fiataloknál is elkezdjék, s az állam megteremtse 
az egységes iskolarendszert, melynek szereplői fölött fokozott kontrollal bír.

Ezt a szándékot Ortutay Gyula, vallás- és közoktatásügyi miniszter is 
kifejezte a Művelődés és politika című könyvében: „az iskolaügy elsőrendű 
politikai és hatalmi ügy az elemi oktatástól kezdve a felsőfokig, mert az elemi fokon 
is, éppen úgy, mint az egyetemen arra tanítják a növendéket nyíltan vagy burkoltan, 
hogy az államhatalom különböző posztjain hogyan viselkedjék és vezesse a hatalom 
érdekében az ország népét… Az iskolaügyön keresztül az állami apparátusnak 
módja van, ha tetszik bármiféle eszmét begyakoroltatni.”138

Ennek eredményeként 1948. május 15-én a kultuszminiszter bejelentette az 
egyházi iskolák államosításának tervét, az állam és egyház szétválasztásának végső 
szakaszát, ami ellen a katolikus egyház, élén Mindszenty Józseffel hevesen, de 
eredménytelenül tiltakozott. A június 3-án bekövetkezett pócspetri 
„rendőrgyilkosság” kiváló ürügyet szolgáltatott arra, hogy a köztulajdonba vétel 
folyamata még inkább felgyorsuljon, s 1948. június 16-án az országgyűlés 

137Kovács, 2003. 
138Pukánszky - Németh, 1996. 657.
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elfogadta az egyházi iskolák államosításáról szóló törvényt, ami a katolikus egyház 
részéről 6505 intézményt érintett.

Ennek következtében természetszerűleg megszűnt a teljes katolikus tanügy 
igazgatási szervezet is: mind a központi-országos közép- és középfokú 
iskolaügyeket intéző Katolikus Iskolai Főhatóság, valamint a Katolikus 
Középiskolai Főigazgatóság: mind az egyes egyházmegyék katolikus 
népoktatásának irányító szervezete, mind pedig a szerzetesrendek tanügyi 
hivatalai.139

Az iskolák közé tartozott a kisvárdai Szent Orsolya-rendi Leánylíceum és 
Tanítóképző Intézet is, mely Vallási és Közoktatási Minisztérium 163868/1948 V. 
számú és a debreceni tankerületi főigazgató 1581/1948 szám alatt kiadott rendelete 
alapján szintén állami fenntartású lett.  Majd ezt követően megkezdődtek az 
összeírások és az épület átadások. Már az ezt megelőző hónapok eseményei is 
sejttették ezeket a törekvéseket.

A dolgozat célja a helytörténeti és a korabeli dokumentumokon keresztül 
annak bemutatása, hogy milyen előzményei voltak ennek az intézkedésnek 
országos, regionális és helyi szinten. A szakirodalomból Mészáros István és a 
Pukánszky Béla- Németh András szerzőpáros neveléstörténeti könyvei, Gyarmati 
György, Balogh Margit és Kovács Éva írásai adtak támpontot. 
Kordokumentumként fontos kiemelni a Szent Orsolya Rend kisvárdai házának 
krónikáját, melynek szubjektív jellegét hangsúlyozni kell. A korabeli sajtó forrásai 
közül a Szabad Nép és a Friss újság című napilapokat érdemes megemlíteni. A 
helytörténet anyagai közül Lengyelné dr. Tóth Éva tanulmánya, valamint Néző 
István és társai munkája nyújtott segítséget.

Helyi és regionális előzmények

1948. április 1-én, Kisvárdán a helyi Magyar Pedagógusok Szabad 
Szakszervezete140 gyűlést tartott, melyen Grgurics István,141 a Bessenyei György 
Gimnázium igazgatója Béki Ernő142 országos szakszervezeti titkár Nyíregyházán 
elhangzott beszédét ismertette, majd megköszönve a rendháznak, hogy helyet 
biztosította rendezvénynek egyúttal bejelentette, hogy azok felsőbb utasításra nem 
tarthatók tovább a zárdában, mert feszültséget generálnak a rendházra és a 
baloldaliakra nézve is. Állami helyen viszont mindenki szabadon kinyilváníthatja a 
véleményét. A titkár beszédében már utalt arra, hogy az egyházi iskolákat nagy 

139 Mészáros 1989. 254.
140 1945. február 2-án alakult szervezet a baloldali pártok oktatáspolitikai céljainak megvalósítása 
érdekében.
141 Grgurics István (1914-) a csehszlovák uralom alatt lévő Kárpátalján született, Ungváron 
érettségizett, Prágában szerzett tanári diplomát, de 1940-től a kisvárdai Bessenyei György Állami 
gimnáziumban tanított, 1951-56 között az Oktatási minisztériumban dolgozott, majd 1956-1976 
között a kisvárdai leánygimnázium és utódjának igazgatója volt.
142 Béki Ernő (1913-2010) a szakszervezet alapító főtitkára volt.
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valószínűséggel megszüntetik, mert nem szolgálják a népi demokrácia érdekeit. Ezt a 
hírt a jelenlévők közül sokan megdöbbenve és mélyen lesújtva fogadták. A 
„demokrácia” első vívmányaként a március 25-i Gyümölcsoltó Boldogasszony 
ünnepét 1948. április 5-re tették át hétköznapi munkarenddel, így a képzőben a reggeli 
szentmise után egész napos tanítás volt, miközben a nővérek egy része átképző 
tanfolyamon vett részt. 

Erről így tudósít a Rendi Krónika: „A népi demokráciára képezik át a 
pedagógusokat. Mindennap két előadást hallottunk öt napon át. Az előadók a kormány 
által kiadott füzetek tartalmát ismertették a következő címmel:

1. Társadalmi osztályok Magyarországon
2. A Szovjetunió a haladás szolgálatában
3. A gazdasági felemelkedés útja
4. A kapitalizmustól a szocializmusig
5. Tőkés kizsákmányolás
6. A szakszervezetek jelen feladatai
7. Kik akarnak gyámkodni Európa népei fölött?
8. A dolgozók harca a nemzetközi reakció ellen
9. Szervező és felvilágosító munka a szakszervezetben
10. A szakszervezetek 70 éves küzdelme

Az előadásokat heves viták követték. Az előadók azonban kellő ismeret 
hiányában nem tudták érdemleges érvekkel alátámasztani a kérdéseket. Többnyire 
azzal védekeztek, hogy: ’így van a füzetben.”143  A továbbképzés önkéntes vizsgával 
zárult, amelyen az apácák nem vettek részt.

Két héttel később a Katolikus Tanügyi Főigazgatóság144 Budapesten a képző 
intézeti igazgatók részére értekezletet tartott, melyre a rendház főnöknője Korcsmáros 
M. Alfonza utazott el. Itt Kürthy Menyhért145 elnök főigazgató tájékoztatást adott az 
intézet további sorsáról. Bejelentette, hogy a líceum I. és a képző IV. osztálya a 
következő évben már nem indul. Helyette a gimnázium I. osztálya indítható, melynek 
tantervét Ortutay Gyula készíti elő. 

Azonban a helyi képviselőtestület a kommunista párt titkárságára írásbeli 
kérelmet nyújtott be, hogy a megszűnő líceumi osztály helyett a rend gimnáziumot 
nyithasson. Bár a beadvány elismerően nyilatkozott a szerzetesnők tevékenységéről, a 
párt járási titkára fellebbezett ellene. Véleményét ezzel kapcsolatban így fogalmazta 

143A Római Unióhoz tartozó Szent Orsolya Rend kisvárdai házának krónikája 1938-1948. 
Kisvárda, 1948. április 5-9.
144 Katolikus Tanügyi Főigazgatóság, 1940-1948 között a Katolikus Iskolai Főhatóság végrehajtó 
szerve volt. A korábbi 3 katolikus tankerület szervezeti keretei között irányította a középszintű 
katolikus iskolákat.
145 Kürti Menyhért Géza (1875-1949) ciszterci szerzetes, gimnáziumi igazgató. 1893-ban lépett be 
a ciszterci rendbe, 1899-ben pappá szentelték, a budapesti egyetemen magyar-latin szakos tanári 
oklevelet szerzett és doktorált. Ezután Egerben, Baján tanított, 1924-től az egri Szent Bernát 
Gimnázium igazgatója és az egri ciszterci konvent perjele, címzetes tankerületi főigazgató, 1938-tól 
katolikus tanügyi elnök-főigazgató, a Katolikus Tanügyi Tanács elnöke.
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meg: „Ez nem szembehelyezkedés az egyházi iskolával, hanem annak beismerése, hogy 
fölösleges Kisvárdán még egy gimnázium az állami mellett, mely a leánytanulókat is 
be tudja fogadni.”146Az országos eseményeket tekintve április végén a Kisgazdapárt 
nagyválasztmányi ülésén Ortutay miniszter bejelentette, hogy törvényjavaslatot kíván 
az országgyűlés elé terjeszteni a nem állami iskolák államosításáról s ebben 
megegyezett a baloldali pártok vezetőivel. 

Erre megindult az agitációs gépezet az ország egész területén. Már nemcsak az 
újságok és a rádióadások követelték az egyházi iskolák állami tulajdonba vételét, 
hanem különféle pártgyűlések, ifjúsági szervezetek. Majd mindegyik település 
megrendezte a saját tömeggyűlését, iskola-államosításra agitáló beszédek egész 
sorával.

A sokmilliós magyar katolikus egyház jogainak védelmére a püspöki kar 1948. 
május 11-én körlevelet adott ki, amelyet felolvastak az ország összes katolikus 
templomában. Ebben az egyházi vezetők- az egyre erősödő ellenséges sajtókampány 
közepette-részletesen kifejtették álláspontjukat az egyházi iskolák államosítása 
ügyében.147

A következő hónapban a Szabolcs vármegyei tanfelügyelet terén is változások 
történtek. Kovács Istvánt felmentették hivatalából, helyette Bácskai Jánost nevezték ki. 
Később ő értékelte az intézményben tanítók munkáját. Látogatást tett a rendházban 
Gacsáji Sándor debreceni tankerületi főigazgató is, aki elismerően nyilatkozott az 
internátus tisztaságáról és az épület állapotáról. Ekkor került sor a líceum IV. és V. 
éveseinek ballagási ünnepségére is. A bizonytalan, zavaros helyzetben a búcsúzás még 
szomorúbb volt.

1948. május 15-én a miniszteri rendelet nyomán a pedagógus szakszervezet 
taggyűlésre hívta az orsolyitákat. Éles összeütközésre került sor, amiről részletesen 
beszámol a Krónika, s megemlíti Máter Alfonza bátor kiállását is. A tudósítást szó 
szerint idézzük:

„Május 15-én meghívót kaptunk a Pedagógusok Szabad Szakszervezetének 
taggyűlésére. A meghirdetett tárgysorozat:

1. Munkaverseny megindítása
2.  A központi kiküldött előadása
3.  Indítványok

…A gyűlés ½ 11-kor kezdődött. A munkaversenyről kb. 5 percet beszélt a titkár. 
Utána Csernyik József központi kiküldött beszélt. A valamikor piarista novícius ma egy 
igen rossz benyomású emberként mutatkozott be. Beszédét a 3 éves terv 
magasztalásával, a kommunista párt dicséretével kezdte. Aztán rátért arra, amitől 
mindenki félt és mégis várt: a felekezeti iskolák államosítására. Szükséges, azt mondja, 
mert a felekezeti iskolák, a külföld elismerését is kiérdemlő állami tankönyveket nem 
fogadták el, így munkájuk eredménye messze mögötte marad az állami iskolák 
munkájának. Ezért a kormány a szerzetesi iskolákat átveszi és a hitoktatás 

146Krónika, 1948. április 28.
147Mészáros, 2000. 294-296.
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biztosításával a tanerőket úgy fizeti, amint demokratikus munkájuk azt megérdemli. A 
kultusz kormány megkívánja minden nevelőtől a demokratikus szülői munkaközösség 
és az úttörők egyesületének megalapítását. Helyteleníti a katolikus egyház ellenállását. 
Ezután felolvassa Kürthy Menyhért katolikus elnök-főigazgatónak az iskolák 
igazgatóihoz küldött hercegprímási rendelkezés másolatát és örömét fejezi ki, hogy 
ennek ellenére ilyen szép számmal látja együtt a szerzeteseket. M. Alfonza 
közbekiáltotta: Nem tudtuk, miért hívtak ide bennünket! Először Marczis Lajos hittanár 
szólalt fel a katolikus iskolák mellett. A lelkiismereti szabadság biztosítására titkos 
szavazást indítványozott. Megvédte egykori tanárát, Kürthy Menyhért elnök-
főigazgatót. Az úttörőmozgalomra vonatkozólag megjegyezte, hogyha az beveszi 
programjába az Istent és a vallást, akkor az Egyház lesz a leglelkesebb szolgálója. A 
felszólalást hosszú taps és megelégedés követte, „Éljen az egyház!” közbekiáltással. 
Mátyás István tanonciskolai igazgató a törpeiskolák államosítása mellett szólalt fel. 
Bóczér állami iskolai igazgató a falusi iskolák államosítását ajánlja. Kovács Istvánné 
állami polg. iskolai igazgatója nagy hanggal támadta az egyházi iskolákat. A helyi 
állami polg. isk. munkáját akadályozza a helyi zárdai iskola. A zárda hirdeti, hogy az 
állami iskolák nem tanítanak hittant, ezt azért teszik, hogy a növendékeket elriasszák az 
állami iskolától. Jámbor Emil gimnáziumi tanár azért találja helyesnek az 
államosítást, mert a katolikus iskolák nem fogadják el Darwin elvét. Dr. Takács dögei 
tanító kéri annak leszögezését, hogy van-e Isten. Ha van, akkor kellenek a felekezeti 
iskolák. Cserepes Gyula gimnáziumi tanár az államosítás mellett szólalt fel. M. 
Alfonza igazgató gratulált a ref. papoknak presbitereikhez, akik hitük mellőzésével az 
államosításra szavaztak. Igen kellemetlenül érintette őket. Ezután az előadó választ 
adott a felszólalóknak. Az úttörő mozgalomra megjegyzi, hogy a vallásos egyesületek 
vallásos célt szolgálnak, az úttörőmozgalom igazi magyar ifjúságot nevel. Marczis 
Lajos közbe kiáltása: ’Vagyok olyan magyar, mint ön!’

Jancsó Antal titkár összefoglalva kimondja, hogy az államosításra sürgősen 
szükség van. Majd felolvassa az előre elkészített távirati szöveget, mint a közösség 
államosítási kérelmét. Az olvasás megkezdésekor az egyháziak kivonultak a teremből 
tiltakozásuk jeléül. Több világi is velük tartott: Tisz István, Papp Sára, Binó Jánosné, 
Molnár János, Veress Géza, Tóth Béla. Gyulay József. Megdöbbenésünkre Benőcs 
József148 kat. isk. igazgató bent maradt”.149

Pár nappal később az intézményben szülői értekezlet volt, melyen az érdeklődők 
szép számmal vettek részt. A képző igazgatónője köszönetét fejezte ki, hogy a 
gyermekeket a máterek gondjaira bízták, s további támogatásukról biztosította a 
szülőket. Bemutatta nekik az új, 8 osztályos iskolarendszert és az arra épülő 

148 Benőcs József (Eger, 1892. szeptember 10—? ) római katolikus kántortanító és író volt. 
Bükkszéken kezdett tanítani, majd 14 évig Mezőnagymihályon működött. 1926-ban Szerencsre, 
1930-ban Kisvárdára került. 
Pedagógiai munkássága mellett novellákét, cikkeket, riportokat írt, amelyeket főként a miskolci 
lapok, de egyes fővárosi folyóiratok is rendszeresen közöltek.
149 Krónika, 1948. május 15.
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középiskolákat. Ennek ismeretében közös gondolkodásra kérte mindannyiukat. A 
főnöknő beszéde kételyeket ébresztett a résztvevőkben gyermekeik további sorsát 
illetően. Az értekezlet hangulata már előrevetítette az intézet tragédiáját. Többen 
felszólaltak, reagálva a hercegprímás körlevelére, s tiltakoztak az állami tulajdonba 
vétel ellen, szülői jogaik megcsorbítására hivatkozva. Kérésükre Gell Antal150 apát 
velük közösen megfogalmazott tiltakozó táviratot küldött a kormányhoz és a 
miniszterhez. Ugyanerre a napra Kisvárdán gyűlést hívott össze a Pedagógusok Szabad 
Szakszervezete, melyen a papi iskolaigazgató tartott előadást a demokratikus 
nevelésről, majd kitért az államosítás fontosságára is. Három ellenérvet hozott fel a 
felekezeti iskolák ellen, ezzel is propagálva a köztulajdonba vétel szükségességét. 
Szerinte az egyházi iskolákban:

1. az állami felügyelet jelentéktelen
2. nem nevelnek demokratikusan
3. az itt tanítók lenézik az állami iskolák szellemiségét és tanárait

Ezekre a vádakra a zárda részéről Korcsmáros Alfonza határozott fellépéssel 
reagált, melyet elismeréssel fogadtak. A zűrzavaros időszakban a nővérek még a 
folyamatos tanfelügyelői látogatásoknak is igyekeztek eleget tenni. 

Az 1948. májusi 15-i sajtókonferencián a miniszter kijelentette, hogy az elvett 
iskolák közül néhányat visszakaphat az egyház, s ők megtesznek mindent, hogy a 
megegyezés a béke és megértés szellemében jöjjön létre. Erre reagálva május 23-án 
újabb püspöki körlevélben válaszoltak Ortutay kijelentéseire, s nyomatékosan 
kifejtették, hogy ezzel a tanítás-tanulás és a lelkiismereti szabadságjogokat védik. Két 
nappal később a megyeszékhelyen, Nyíregyházán olyan hangerővel harsogtak az 
államosítás hívei- élükön Pálfi Ernő151 kommunista főispánnal-, amilyennel hajdan 
Jerikó falait rombolták le az ótestamentumi harsonák. A sajtó- és plakátagitáción túli 
adminisztratív intézkedéseket is ő vezényelte. Minden járási szolgabírótól heti jelentést 
kért a körzetükben uralkodó hangulatról, a papok, kántorok viselkedéséről. Elrendelte 
az idegenek feltűnésének azonnali jelentését. Különös gonddal ügyeltette a papok, 
lelkészek, szerzetesek viselkedését, prédikációit. A jegyzőnek vagy az arra alkalmas 
személynek ismertetni kellett az államosítás előnyeit (ehhez segédkönyvet kapott 
minden jegyző). Lehetőleg el kellett érni, hogy maguk a szülők kérjék az államosítást. 
A vonakodó falvakban a jegyzőnek, a hivatalban dolgozóknak vagy az e célból hívott 
vendégeknek, pártfunkcionáriusoknak házi agitációt kellett végezniük. Önként 
jelentkező lelkészeket, megfigyelő, ellenőrző, igazgatási- és pártagitátorokat küldött ki 
a papok meggyőzésére. A makacskodókhoz rendőri kísérettel kellett kimenni. Ha erre 
se hajlott az illető, be kellett idézni a rendőrségre, s egy-két napig ott tartani.152 

150 Gell Antal esperes, 1936-1950 között kisvárdai plébános, címzetes apát volt az esperesi kerület 
tanfelügyelője.
151 Pálfi Ernő: nyíregyházi főispán, 1948. május 25-én nevezte ki és iktatta be hivatalába a 
belügyminiszter.
152 Takács 2016. 27-28.
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Az intézmény államosítása

Az egyházi vezetés tehát megpróbált tovább küzdeni az államosító 
törekvések ellen, Mindszenty hercegprímás körlevelében emelte fel szavát a szülők 
szabadságjogainak korlátozása miatt és bátorította papjait, híveit.

A szülők teljes tanácstalanságukban a máterekre hagyatkoztak, akik a 
rendezetlen helyzetben is igyekeztek békések és higgadtak maradni. A zárda 
megpróbált menedék lenni a forrongó közhangulatban. A nővérek a tőlük telhető 
módon törekedtek arra, hogy a tanítás zavartalan legyen és a növendékek a 
feszültségek ellenére is előrehaladjanak tanulmányaikban. Ugyanúgy megtartották 
az ünnepségeket, kirándulásokat, mindent megtettek annak érdekében, hogy a 
lányok háborítatlanul éljék mindennapjaikat. A kiélezett helyzetben a közösség 
összetartó ereje még inkább megerősödött. A Krónika leírása szerint a május 27-i 
úrnapi körmeneten soha nem látott tömeg vett részt, ezzel is kifejezve az egyház 
iránti lojalitását. 

Az elemisták szülei aláírásgyűjtésbe kezdtek az állami tulajdonba-vétel ellen, 
amit a hercegprímásnak küldtek el, biztosítva őt az egyház iránti támogatásukról és 
hűségükről. Felháborodással fogadták a kormány nyílt intézkedéseit, mely 
jogaiktól fosztja meg őket, amikor álságos módon a nép nevében és akaratában 
szándékozik megvalósítani az államosítást. Kisvárda nagyközség képviselő-
testülete 1948. június 2-án rendkívüli ülést tartott, melyen az egyik napirendi pont a 
felekezeti iskolák államosításának ügye volt. Ravasz módon a kommunisták 
biztatására a parasztpárt javasolta az iskola államosítását.

„Kozma Gyula képviselőtestületi tag a Nemzeti Parasztpárt megbízásából a 
következő indítványt tette:

Ahhoz, hogy a gazdasági és politikai eredményeket megtarthassuk és tovább 
fejleszthessük, elengedhetetlenül szükséges, hogy a népi tömegek kulturális 
elmaradottságát behozhassuk és megnyissuk ezen a téren is a továbbfejlődés 
lehetőségét. Ezt csakis az iskolák államosításával érhetjük el.

A tárgyhoz dr. Székely Miklós képviselőtestületi tag szólott hozzá, aki a 
Nemzeti Parasztpárt indítványát a Magyar Dolgozók Pártja nevében is örömmel 
támogatja. A demokratikus magyar kormánynak véleménye szerint első kötelessége 
a felekezeti iskolák államosítása. Olyan tények merültek fel, amelyek szintén csak 
az államosítás mellett szólnak. Ma már az egyházak iskoláikat saját erejükből 
fenntartani képtelenek, állami támogatásban részesültek eddig is. Kívánatos, hogy 
a gyermekek a jövőben olyan szellemben nevelődjenek, amellyel a demokrácia 
fejlődését és megerősödését szolgálják.

Jánvári Sándor képviselőtestületi tag szólalt fel, aki mint sokgyermekes 
családapa is szólt a tárgyhoz. Felszólalásában megállapítja, hogy erkölcsi alap 
nélkül demokratikus államot nem lehet fenntartani. Ezért úgy a Kisgazdapárt 
nevében de mint családapa is az egyházi iskolák államosítása mellett foglalt állást, 
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azonban csakis azon kifejezett feltétellel, hogy a kormány feltétlenül biztosítja 
állandóan a kötelező hitoktatást.

Király János képviselőtestületi tag szintén szükségesnek tartja a felekezeti 
iskolák államosítását, azonban csakis a kötelező hitoktatás biztosítása mellett.

Több felszólalás nem volt, elnök feltette a kérdést: képviselőtestület 
elfogadja-e a Nemzeti Parasztpárt indítványát a felekezeti iskolák államosítása 
tárgyában azzal a kiegészítéssel, hogy a kormány a kötelező hitoktatást biztosítsa, 
igen-e, vagy nem?

Képviselőtestület az indítványt módosítva egyhangúlag elfogadta s elnök 
kihirdette a következő 82. Kgy. 3732/1948.K.sz. véghatározatot:

Képviselőtestület a Nemzeti Parasztpártnak az egyházi iskolák államosítása 
tárgyában tett indítványát teljes egészében magáévá teszi, azzal a kikötéssel, hogy 
ha a kormány az állandó kötelező hitoktatást biztosítja.”153

Június 3-án Pócspetriben a katolikus elemi iskola államosítása ellen 
tiltakoztak a helyiek. Az előzményekről – a kisvárdai görög katolikus esperesi 
kerület papjainak megbeszéléséről - így tudósított rendkívül elfogultan és hamisan 
a kommunista Szabad Nép című lap:„A pócspetri eseményeket megelőző napokban 
megyeszerte magas egyházi tisztséget viselő személyek értekezletre hívták össze a 
vármegye papságát.  Ilyen, értekezlet volt 1948. június 2-án, szerdán Kisvárda 
községben, ahol mintegy 100 pap jelent meg; ilyen gyülekezet volt Kemecsén, 
Tiszalökön és Máriapócson is. A máriapócsi megbeszélésen, amelynek előadója dr. 
Rojkovics Pál154 érseki titkár volt, résztvett Asztalos János155 is. A gyűlések után 
a vármegye papsága két táborra szakadt.  Egyik - kisebbik - részük, amelyhez 
Asztalos is tartozott, féktelen uszításba fogott a demokrácia ellen.   Páter Regös, 
156 a reakciós voltáról hírhedt máriapócsi pap valóságos házi agitációba kezdett 
és lakásról-lakásra járt, kiátkozással fenyegetett.   Sípos István nyíregyházi pap az 
úrnapi körmenet alkalmával  többszáz főnyi tömeg előtt a következőket  mondotta: 
Tíz éve tartották Budapesten az Eucharisztikus Kongresszust. Milyen boldog idők is 
voltak azok!   Részt, vettek az ünnepségen a csendőrök, a rendőrök és a katonák is.  
Ma, sajnos, a rendőrök és a katonák a másik oldalra állottak.”157

153Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára V. B. 347. 
Kisvárda nagyközség önkormányzati iratai 82. Kgy. 3732/1948. Ksz. in Néző István-Szivák Gábor: 
Kisvárda a források tükrében. Szemelvénygyűjtemény, Városi Könyvtár, Kisvárda, 1999. 341.
154 Rojkovich Pál kislétai görög katolikus parókus a kerületi tanfelügyelő volt, a görög katolikus 
püspök titkára Rojkovich István volt.
155 Asztalos János pócspetri plébános volt 1948 júniusában.
156Regős Miklós Dénes, (1916-1985) görög katolikus szerzetes. 1934-ben Kárpátalján lépett be a 
bazilita rendbe.1943-ban pappá szentelték. 1946-ban a Nagylétán tartott népmisszió záróünnepsége 
után a rendőrség bekísérte a községházára. A hívek a községháza előtt ezres tömegben követelték 
szabadon engedését. Este a nép betört a községházára, és vállukon vitték a templomig, a szovjetek 
letartóztatták és kb. 40 emberrel együtt teherautón elszállították. Debrecenben, ahol kihallgatták, 
bíróság elé állították, majd Berettyóújfalura internálták. Hónapok múlva egyházi közbenjárásra 
elengedték. 1950-től a kispesti rendház lakója, Budapesten hittanár. 1951-től haláláig betanított 
munkásként dolgozott. 
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Másnap a község lakói a községháza elé vonultak, ahol imádkozva és egyházi 
énekeket énekelve várták a döntést az iskola ügyében. Két fegyveres rendőr jelent 
meg a jelenlévők eloszlatására, s erőszakkal ki akarták szorítani a tömeget. 
Azonban egyikük a dulakodás során megsérült; saját fegyverével véletlenül 
meglőtte magát, s ez a halálát okozta. Az állami nyomozó hatóság az esetet 
gyilkosságnak minősítette, a falu jegyzőjét, a plébánost és a tanítót azonnal 
letartóztatta, számos más helybeli lakossal együtt. A falu felnőtt lakosainak nagy 
részét a rendőrségre beidézve súlyosan bántalmazták, közülük hárman később 
belehaltak a verés okozta sérülésekbe.158A per felmutatta a kommunista 
koncepciós perek minden sajátosságát. Gyorsan zajlott, hogy mihamarabb példát 
statuáljanak. Az eljárást hatalmas sajtónyilvánosság övezte, s a megjelent 
tudósítások a katolikus egyház, a „klerikális reakció” társadalomra veszélyes 
voltáról igyekeztek meggyőzni a közvéleményt. A per kivételes gyorsasággal folyt, 
a rögtönítélő bíróság elítélte a két fő vádlottat, Királyfalvi Miklóst, Pócspetri 
jegyzőjét és Asztalos János plébánost. Királyfalvit már másnap, 1948. június 11-én 
kivégezték. Az eset híre a környező településeken mély felháborodást váltott ki. 

Kisvárdán a helyi pártvezetés igyekezett megtörni az apácák ellenállását. A 
kommunista párt járási titkára kemény hangon kérdőre vonta Máter Alfonzát, hogy 
tudomása van-e arról, hogy a zárda tüntetést kezdeményez az államosítást 
propagáló beszéd ellen; megfélemlítésként utalt a pócspetri esetre és a lehetséges 
következményekre.  A főnöknő a legnagyobb természetességgel, de ismét 
határozott fellépéssel reagált. Közben egymás után érkeztek a hírek, hogy a 
szabolcsi települések tiltakoznak az államosítás ellen és a vallásszabadság kivívása 
közös érdekükké vált. Kékcse, Ajak, Ramocsaháza és Nyírtass községek népe 
elszántan küzdött a rendőri erőkkel. Ajakon a helybeliek összetűzésbe kerültek a 
párt embereivel és megvédték plébánosukat. Tájékozódva a sorozatos 
megmozdulásokról a belügyminiszter rendeletet adott ki, melyben megtiltott 
minden körmenetet, összejövetelt és demonstrációt.  

A Katolikus Püspöki Kar 1948. június 7-i konferenciáján úgy határozott, 
hogy mindazok, akik az államosítási törvényre szavaznak, vagy annak 
végrehajtásában közreműködnek, kiközösítést vonnak magukra. 

1948. június 13. gyásznap volt a kisvárdai tanítóképző számára, amit csak 
erős hittel lehetett tudomásul venni. A szerzetes igazgatónő ekkor kapta meg a 
köztulajdonba vételről szóló rendeletet. Öt nappal később az esztergomi érsek 
könyörgő szentmisét és negyed órás harangozást rendelt el. Ezalatt megérkezett 
Gacsáji Sándor tankerületi főigazgató, hogy átvegye az intézményt. Átérezte az itt 
tanítók fájdalmát. Elismerte színvonalas tanító-nevelő munkájukat, ami többször is 
bebizonyosodott a tanfelügyelői látogatások során. Kérte őket, hogy továbbra is 
vállalják a tanítást és az iskola vezetését. Azonban M. Alfonza kijelentette, hogy 
nem áll módjában elfogadni a kinevezést, mert mint szerzetes csak rendfőnökétől 

157 Szabad Nép, 1948. június 10. 3.
158Mészáros, 2000. 298-299.
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fogadhat el szolgálati beosztást,159így két embert javasolt a posztra, végül Jancsó 
Antal gimnáziumi tanárt jelölték ki.

Június 21-én megkezdődtek a leltározások és épület átadások. A Krónikában 
olvasható, hogy közel egy holdnyi területen lévő iskolarészt és udvart sajátít ki az 
állam, a rend szorgalmas 30 éves munkájának gyümölcsét.

Gacsáji és a pedagógus szakszervezet titkára ismét felkereste a rendházat, s 
újra felkérték a nővéreket a tanító munkára, hiszen meggyőződtek arról, hogy a 
szerzetesi iskolák nívója meghaladja az állami fenntartású intézményekét. Az 
államosítást követően vita alakult ki arról, mi legyen a sorsa a jó állapotban lévő 
iskolaépületnek. Felmerült, hogy a megszűnő tanítóképző leánygimnáziummá 
alakuljon át, de végül továbbműködött a középfokú óvónőképzővel.160

Később az augusztus 30-i döntés értelmében az apácákat teljes 
elszigetelődésre ítélte a község vezetősége. Ezt az embertelen bánásmódot 
bizonyítja, hogy a máterek tiltakozása ellenére a zárda klauzúra részét 
szögesdrótkerítéssel körbekerítették még kijáratot sem biztosítva számukra.161

Ellehetetlenítették a növendékekkel és a külvilággal való kapcsolatukat teljes 
marginalitásra ítélve őket. Az 1948. szeptemberi iskolakezdés idején a növendékek 
kezdetben ritkábban, majd később egyáltalán nem találkozhattak tanáraikkal. A 
kisebbek értetlenül álltak a kialakult helyzet előtt, hogy miért nem a megszokott 
környezetben folyik az oktatás. A felsőbb évesek azonban szembekerültek 
hittanárukkal és lelki vezetőjükkel, kérésükre a nagytemplomban vehettek részt 
szentmisén, hogy egykori vezetőik ne ellenőrizhessék jelenlétüket. Ezzel a 
magatartással a rendszer kiszolgálói, jó demokraták lettek. Ezt a manipulációt 
bizonyítja a Friss Újság 1948. decemberi tudósítása: „Kisvárdán az Állami 
Tanítónőképző Intézet (volt Szent Orsolya zárda) növendékei 
kiáltványban követelték a kormánytól, hogy fojtsa el egyszer s mindenkorra a 
szószékről nem békét, szeretetet és építést, hanem gyűlöletet, háborút és romlást 
hirdető Mindszentynek és fekete csatlósainak hangját.”162 

Bár akadtak ellenpéldák is: a felvételi vizsgán a világnézetnek döntő szerepe 
volt, de néhány jelentkező a rafinált kérdésekre ügyesen válaszolt, anélkül, hogy 
keresztény értékrendje megingott volna. A kisvárdai állami középfokú tanítóképző 
kiegészült középfokú óvónőképzővel, 1954-től gimnáziumi osztályokat is 
indítottak, 1958-ban azonban végleg megszűnt a tanítóképző.

Az államosító intézkedések a katolikus iskolákat lételemüktől fosztották meg. 
A cél az egyház elszegényítése, a rendek elsorvasztása, a hitélet gyöngítése volt. A 
szerzetesek nem taníthattak, fizetést és nyugdíjat sem kaptak. Be kellett 
szolgáltatniuk a gyógyszerlapokat és vasúti arcképes igazolványukat is. 
Folyamatos, megszorító intézkedések alá vonták őket. Később a zárda konyháját is 

159Néző - Szeifried:, 2016. 24.
160Lengyelné dr. Tóth: 1991. 135.
161 Néző– Pénzes– Poncsák: 2000. 82.
162 Friss Újság, 1948. december 25.3.
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meg kellett osztaniuk az állami internátuséval. Sorozatos megpróbáltatásokban volt 
részük. Minden oldalról igyekeztek kiszorítani, totális elszigetelődésre kényszerítve 
őket, megfélemlítve, lelkileg is nyomást gyakorolva rájuk. 1950-ig, a rend 
feloszlatásáig maradhattak itt a tagok, akik kezdetben a falusi iskolákban hittan 
tanítással, majd kétkezi munkával tartották fenn magukat.163

Összegzés

Tanulmányomban kísérletet tettem arra, hogy felvázoljam a kisvárdai Szent 
Orsolya-rendi Tanítóképző államosításával kapcsolatos eseményeket a teljesség 
igénye nélkül. Összegzésként elmondható, hogy az iskolák köztulajdonba vétele a 
politikai diktatúra újabb győzelmeként értékelhető, mely egyszerre eredményezte – 
a társadalom felett gyakorolt ellenőrzés növekedését, valamint az egyházak mind 
eredményesebb térdre kényszerítését. Másrészt azonban – csak néhány oktatást 
érintő szempontot említve – a vallásos szülők gyermekeinek felekezeti iskolába 
történő beiskoláztatási lehetőségét szüntette meg sértve a vallásszabadsághoz és az 
oktatáshoz való jogaikat, ezzel is jelentősen gyengítve az egyházi oktatás korábban 
kitüntetett és a nemzettudat megőrzésében játszott szerepét. Ezen túlmenően a 
katolikus oktatás műhelyeinek megszüntetésével jelentős szellemi-erkölcsi érték 
veszett el, ami nagymértékben befolyásolta a kulturális tőke áthagyományozásának 
lehetőségeit. 

A kisvárdai Tanítóképző Intézetért folyó küzdelem is elbukott; a képzők 
bezárásával egy folyamat szakadt meg, mely éveken keresztül magasan képzett, 
lelkiismeretes tanítókat nevelt a nemzet számára. A rendi iskola lehetőséget adott a 
környékbeli tanulók számára a hitben való formálódásra. A megszüntetése ellen 
való harc egységbe kovácsolta a helyi lakosságot és az orsolyitákat.  Bátor 
helytállásuk és jellemük példaértékű az utókor számára.

Felhasznált irodalom

163„A nyesett fa kizöldült” A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, 
Kollégium és Óvoda jubileumi évkönyve 1918-2013. Kisvárda, 2013. 15.
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A kereszténység kihívásai a XXI. században. A beregújfalui 
lakosok felekezeti hovatartozásának alakulása a XIX. századtól 

napjainkig
Bihari Kitti

A szerző a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatója.
A tanulmányt megjelenésre ajánlotta: dr. Molnár D. István tanára.

Több, mint ezer éve, mióta a kereszténységet felvették Közép-Európában, a 
Kárpát-medence szorosan kötődik a keresztény hithez, annak védőbástyája volt a 
más vallású népek elleni harcokban. A keresztény vallás tekintetében is színes 
képet mutat a Kárpát-medence, hiszen a katolikusok mellett pravoszláv hit követői 
is jelentős számban élnek a régióban és az 1500-as évektől a református hitre is 
jelentős számban tértek át. Nem kivétel ezalól Beregújfalu sem, hiszen a 
településen ma is megtalálhatóak mind a katolikus, úgy a református és ortodox 
gyülekezet képviselői is. 

A hit az évszázadok során mindig tartást, erőt adott az itt élő magyarságnak a 
megmaradásért folyó küzdelemben, erkölcsi normákat, viselkedési mércéket 
teremtett és tartott meg.Jelentős szerepet játszott a nemzeti öntudat, a szülőföld 
iránti szeretet megerősödésében.

Sajnálatos módon azonban az utóbbi évtizedekben, sőt már a szovjet 
megszállással az egyház, a hit egyre inkább háttérbe szorul, ezzel párhuzamosan 
gyengülnek a vallás által megfogalmazott családi, társadalmi, erkölcsi szabályokra 
vonatkozó normatívák.

Kutatásunkban azt vizsgáljuk, hogyan változott meg a település vallási 
összetétele az elmúlt bő évszázadban. Az első hitelt érdemlő vallási összetételre 
vonatkozó adatok 1851-től állnak rendelkezéseinkre így vizsgálatainkat is ettől az 
évtől kezdjük. Igyekeztünk minél több forrást felkutatni, így feldolgoztuk a 
Központi Statisztikai Hivatal adatait, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye 
sematizmusait, Fényes Elek munkáit. Sajnálatos módon a szovjet időszakra, főként 
a vallást érintő negatív intézkedéseknek köszönhetően nem állnak 
rendelkezésünkre részletes adatsorok. A legfrissebb adatokat pedig, melyek 2016-
ra vonatkoznak személyes terepi munka segítségével, közvetlenül az egyházak 
gyülekezeti vezetőitől, illetve a legközelebbi felelősöktől sikerült begyűjteni. 

I. A település általános jellemzése

Beregújfalu a Beregszászi járás északkeleti részén fekszik, Beregszásztól 18 
km-re és 5 km-re a keskenynyomtávú vasútállomástól, ami a Beregszász – Komlós 
vonalon található. A községet a Beregszász – Nagybereg – Alsóremete - Ilosva 
országúttal a 3 km hosszú bekötőút köti össze. Északról a Munkácsi járás Makarja 
nevű község, északkeletről az Ilosvai járás Kissarkad nevű település, délről és 
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délkeletről Alsóremete és Felsőremete, délnyugatról Nagybereg határolja (1. ábra) 
(Beregújfalui Községi Tanács adatai, 2016).

Beregújfalu magyar község lapályos határral, amelynek nagy részét erdők 
borítják. Az első írásos adat, amely Beregújfalut megemlíti, 1378-ból való. Ekkor már 
a munkácsi uradalomhoz tartozik. Az 1495-ös és 1498-as adománylevelekben szintén 
a várhoz tartozik. A XV. században birtokosa volt Szilágyi Erzsébet, Mátyás király és 
Korvin János. 1566-ban a tatárok feldúlták és lakosságát elhurcolták. A XVII. 
században a falu a Rákócziaké lett, 1726-tól a Schönborn családé. 

Beregújfalu szigorú zárt rendje a XX. században több okból felbomlott. 
Megváltoztatta a község arculatát a nagyméretű ruszin bevándorlás. Ugyanakkor 
Beregújfalu sem kerülte el a kivándorlás folyamatát. Számosan próbáltak 
szerencsét az Újvilágban. 

A 44-es esztendő sorsdöntő fordulatot jelentett a falu életében. Sokan várták 
a szovjet csapatokat. Vörös zászlóval fogadták az első orosz katonákat. Azonban 
hamarosan csalódniuk kellett. A magyar nemzetiségű férfiakat 18-tól 50 éves korig 
fogolytáborba hurcolták. A településről a sztálinisták 139 férfit vittek el, közülük 
45-en vesztették életüket, 20-an a II. világháborúban magyar katonaként (Botlik – 
Dupka, 1993).

1. ábra. Beregújfalu földrajzi fekvése
Forrás: Saját készítésű térkép
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A községben már 1796-ban működött templomi iskola. 2004-ben újonnan 
épített iskolát adtak át a faluban (2. ábra), 2010-ben pedig az óvoda is új épületet 
kapott 50 férőhellyel (3. ábra). A Beregújfalui Általános Iskola jelenleg 18 tanárt 
foglalkoztat és 155 diák végzi tanulmányait az intézményben.

2. ábra. Fenyőfácska Óvoda 3. ábra. Beregúlfalui Ált. Iskola
Saját felvétel, 2017 Saját felvétel, 2017

A szolgáltató szférához tartozik még a tévé- és rádiószerelő, a suszter, a házi 
fodrász, a kovács és az asztalos, a vízvezeték szerelő munkák, amelyek szintén 
megtalálhatóak a községben. 

Beregújfaluban élőket és az ide látogató vendégeket több ABC-ben szolgálják ki. A 
faluban 8 üzlet található, ezekből kettő nagyobb vegyes bolt, és 6 kiskereskedelmi üzlet. 

Szabadidő eltöltésére kiváló lehetőséget nyújtanak a falut körülvevő erdő, és 
a közelben található Beregi-tó (Beregújfalui Községi Tanács adatai, 2016).

II. Beregújfalu népességföldrajzi jellemzése

II.1. A népesség számának történelmi alakulása

A meglévő népszámlálási adatokat feldolgozva elkészítettünk egy oszlopdiagramot 
Beregújfalu lakosságának számbeli alakulásáról 1851-től 2016-al bezárólag. Az első 
világháború alatt és az azt követő időszakban fogyás figyelhető meg a településen. 
Kárpátalja területén a demográfiai viszonyok 1920 után változtak meg gyökeresen, ez 
észlelhető Beregújfalu népességszámának alakulásán is, mivel a terület csehszlovák 
fennhatóság alá került. Nagyarányú betelepítések zajlottak, melynek során cseh, szlovák és 
ruszin családokat hoztak be a faluba, ezzel növelve a lakosságszámot. 1944-ben a 
sztálinisták a községből 139 férfit hurcoltak el, közülük sokan életüket vesztették. 1945-
ben, miután a Szovjetunióhoz csatolták Kárpátalját, területére orosz ajkúak betelepítése 
zajlott le, illetve magyarok kitelepítése. A település lakosságszáma ekkor is növekvő 
tendenciát mutat. Majd 1989 óta a lakosság csökkenését figyelhetjük meg (4. ábra). A 
független Ukrajnában egy népszámlálásra került sor 2001-ben.
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4. ábra: Beregújfalu lakosságszámának alakulása a történelem folyamán
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, 2001; Kárpátaljai Statisztikai 

Igazgatóság, 1970; becslés (1950,1959).

II. 2. Jelenlegi népességszám

Beregújfalu lakosságának száma 2010 fő, a helyi községháza 2016-os adatai 
alapján. A lakosság jelentős része a mezőgazdaságból él. Az utóbbi időben 
kedvezőtlen demográfiai folyamatok figyelhetőek meg és egyre nagyobb a 
migráció számának növekedése is a településen. 2009-től pozitív tendenciát 
figyelhetünk meg, egészen a 2014-es évig (5. ábra). Ez évet követően drasztikus 
csökkenés jellemző a falu népességére, ami legnagyobb mértékben az országban 
jelenlévő politikai feszültségeknek tudható be. 

A 2009-től valószínűleg azért beszélhetünk egy viszonylagos pozitív 
tendenciáról, mert az országban megjelent a gyermekszületési állami segély a 
2000-es évek elején, ami nagyban befolyásolta a gyerekvállalást a lakosság 
körében. Ezzel ellentétben a 2014 márciusában kezdődött Kelet-Ukrajnai fegyveres 
konfliktus következtében nagymértékben megnövekedett a kivándorló személyek 
száma, azon belül is a férfiaké. Ennek az az oka, hogy a férfiaknak katonai 
behívókat kézbesítettek, valamint sorkatonai szolgálatra kötelezték őket, ebből 
kifolyólag sokan tartózkodnak külföldön és munkát is ott keresnek maguknak. 
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5. ábra: Beregújfalu népességszámának alakulása 2009-2016 között
Forrás: Beregújfalui Községi Tanács adatai, 2016

II. 3. Nemzetiségi megoszlás

A Beregszászi járás az egy tömbben élő magyarok területe, így 
Beregújfaluról is elmondható hogy közéjük tartozik, ugyanis többségben 
magyarlakta település. A lakosságot 78 % magyar, 12 % ukrán és 10% roma 
nemzetiség alkotja (6. ábra).

6. ábra. Beregújfalu lakosságának nemzetiségi összetétele
Forrás: Beregújfalui Községi Tanács adatai, 2016
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III. Vallási összetétel változása 1851 – 1941 között Beregújfaluban

Beregújfalu községének felekezeti megoszlása 1851 és 1941 között a 7. ábrán 
tekinthető meg.

7. ábra. A vallási felekezetek összképe Beregújfaluban 1851-2016 között
Forrás: Fényes E., 1851; KSH, 2001; Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye 

sematizmusai

A református gyülekezet megalakulása kezdetétől egy folytonos növekedési 
folyamaton ment keresztül egészen napjainkig. A vizsgált időszakban kizárólag az 
I. világháború után volt megfigyelhető egy minimális csökkenés, amit a háborús 
veszteségekkel lehet magyarázni. A kutatást elvégezve egyértelműen 
elmondhatjuk, hogy a református vallás domináns szerepet tölt be a település 
vallási szerkezetében. 

A görögkatolikus vallás gyakorlóinak mutatói hullámzó változást mutatnak. 
A legnagyobb mutatójukat 1941-ben érték el. De a görögkatolikus egyház 1949-es 
likvidálása után és annak 1989-es legalizációját követően a településen nem lett 
létrehozva egyházközség. Feltételezhetjük, hogy a hívek az ortodox egyház 
kötelékébe csatlakoztak. 

A római katolikus egyház képviselőinek létszáma folyamatos növekedési 
tendenciát mutat. Kivéve az 1899-es évet, amelynek eltérő mutatóit a források 
közötti különbségekkel magyarázható. Az I. világháború után egy csökkenési 
irányvonal mutatkozott, ami a vizsgált időszak végéig megfigyelhető volt. 
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Az egyéb kategória magába foglalja az evangélikus, ortodox és adventista 
vallás képviselőit. Evangélikusokról feljegyzés mindössze négy évben volt, e vallás 
megjelenése valószínűleg a német nemzetiség megjelenésének köszönhető a 
községben. Ortodox hívekről 1921 óta rendelkezünk adatokkal amióta is számuk 
jelentősen növekedett, a görögkatolikus hívek áttérése ortodox hitre nagyban 
hozzájárult ehhez. Adventista vallás csupán a közelmúltban képviselteti magát 
kicsiny számban a településen. 

A XVIII. században megkezdődött az izraeliták erőteljes betelepülése Galícia 
területére. Ez a folyamat észlelhető volt Beregújfaluban is. 1851 és 1880 között egy 
nagy mértéket öltő betelepülési hullám vonult végig, amit 1921-ig minimálisan 
váltakozó időszakok követtek. 1921 és 1930 között egy jelentősebb csökkenés volt 
megfigyelhető, ami után bekövetkezett a stagnálás időszaka. Az 1944-es év 
tragikus eseményeinek következtében a településről teljesen eltűntek. 

1851-ben Beregújfalu lakoságszáma 780 fő volt. A népesség vallási 
szerkezetét vizsgálva megfigyelhetjük, hogy a szóban forgó időszak domináns 
vallása a református, mely abszolút többsége megkérdőjelezhetetlen, 96,67 %. 
Mivel a református egyházközségről már a reformáció kezdetétől vannak adatok, 
ezért az adott érték teljes mértékben releváns. A településen három kisebb arányú 
felekezet is megfigyelhető volt 1851-ben: görögkatolikus, római katolikus (0,51 %) 
és izraelita (0,64 %). Ezek közül a legnagyobb részaránnyal a görögkatolikusok 
rendelkeznek (2,18 %), de az adott érték eltörpül a reformátusok részaránya mellett 
(8. ábra). 

8. ábra. Beregújfalu lakosságának vallási összetétele 1851-ben
Forrás: Fényes E., 1851
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A következő vizsgált időszak 1878 és 1880. Mivel a népességszámmal 
kapcsolatos adatok eltérő forrásokból lettek begyűjtve (1878 – egyházi összeírások, 
1880 – népszámlálási adatok), ezért fontosnak tartottuk az eltérések részletes 
elemzését. 

1878-ban Beregújfalu népessége 792 fő volt, ami egy minimális növekedést 
mutat az 1851-es adatokhoz képest (780 fő). A domináns vallás továbbra is a 
református, melynek részaránya csak minimális értékben csökkent (94,44 %), 
amelyből többnyire az izraelita felekezet tagjai profitáltak (2,53 %). A 
görögkatlikusok részaránya maradt a 2 %-os értéken, míg a római katolikusok is 
egy minimális növekedésen mentek keresztül. 

9-10. ábra. Beregújfalu lakosságának vallási összetétele 1878-ban és 1880-ban
Forrás: Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye 1878. sematizmusa; KSH, 2001
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Az 1880-as népszámlálás mutatói kissé eltérnek az előzőleg tárgyalt 
dokumentumban szereplő információtól. Már az össznépességszámnál is jelentős 
különbség figyelhető meg – 853 fő, ami 61 fővel való növekedés a két évvel 
ezelőtti irathoz képest, amit a felmérések eltérő módszerével magyarázhatóak. A 
vallási összetételt analizálva egy érdekes tényre következtethetünk, hogy az 
izraeliták lélekszáma és részaránya is jelentősen növekedett, miközben a többi 
felekezet mutatói stagnáltak. A fennálló változást a református gyülekezet mutatóin 
figyelhetjük meg legerőteljesebben – 8,1 %-os csökkenéssel. A két katolikus 
felekezet híveinek száma tükörszerűen megváltozott (9-10. ábra).

1893-ban Beregújfalu lakossága 1044 fő volt. A reformátusok részaránya 
továbbra is csökkenést mutat, a vizsgált időszakban a népességből 84,29 %-ban 
részesültek. A római katolikus, görögkatolikus és izraelita felekezetek mutatóiból 
folyamatos fejlődés vehető észre. Az időszak fontos momentumának tekinthető az 
evangélikus vallás megjelenése,amit a településre költöző német nemzetiség 
beköltözésével magyarázható (11. ábra).

11. ábra. Beregújfalu lakosságának vallási összetétele 1893-ben
Forrás: Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye 1893. sematizmusa

Az 1899-es és 1900-as időszakról újfent két egymástól eltérő forrásból vettük 
adatainkat. 1899-ben a község lakosságszáma 1063 fő volt, ami 1893-hoz képest 19 
fős növekedés. A vallási összetételt vizsgálva megfigyeltük, hogy a reformátusok 
folyamatos csökkenési tendenciája tovább folytatódott. Jelen esetben a legnagyobb 
profitálást a görögkatolikus egyház kapta majdnem 2 %-os növekedésnek lehettünk 
szemtanúi. A többi felekezet mutatói stagnáltak. 

Némileg eltérő képet mutatnak be az egy évvel később készült népszámlálás 
adatai. Beregújfalu lakossága 1900-ben 1193 fő volt, ami 130 fős növekedést jelent 
az előzőleg vizsgált dokumentumhoz képest. A felekezeti szerkezetet tekintve a 
reformátusok arányszáma közel 4 %-os emelkedést mutat. Ezt a folyamatot az 
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összes többi vallás arányait egyenrangúan érintették. Fontos megemlítenünk, hogy 
az adott iratban nem voltak feljegyezve evangélikusok (12-13. ábra).

12-13. ábra. Beregújfalu lakosságának vallási összetétele 1899-ben és 1900-ban
Forrás: Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye 1899. sematizmusa; Magyar 

Statisztikai Közlemények, 1902

Beregújfalu lakosságszáma 1910-ben 1304 fő volt, ami az 1900-as értékhez 
képest 111 fős növekedés. A reformátusok tovább növelték arányukat a 
településen. Az adott növekedés ellenfolyamatát a görögkatolikus és izraelita vallás 
gyakorlóinak arányában figyelhető meg a legjobban. A római katolikusok részéről 
növekedés mutatkozott (14. ábra).
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14. ábra. Beregújfalu lakosságának vallási összetétele 1910-ben
Forrás: KSH, 2001

A soron lévő vizsgált évünk 1921, amikor a település népességszáma 1293 fő 
volt, ez az előző adatokhoz viszonyítva 39 fős csökkenést eredményez. A 
csökkenés annak tudható be, hogy a fennlévő évek között zajlott le az I. 
világháború és az utána aláírandó Trianoni-békeszerződés, ami hatással volt 
Beregújfalu lakosságára is. A reformátusok részaránya csökkent 2,27 %-al 1910 és 
1921 között. Megfigyelhető, hogy a ruszin ajkú nemzetiség nagyobb számban 
jelent meg a településen, mivel nem csak a görögkatolikusok híveinek aránya 
növekedett (2,86 %), hanem egy új vallás, nevezetesen az ortodoxok is 
képviseltetik magukat 1921-ben (0,23 %). Mindemellett a római katolikusok 
mutatója csökkent, ebben az évben arányuk 1,93 %, viszont az izraelita hívek ismét 
növekedést produkáltak, részarányuk 9,28 % (15. ábra).

15. ábra: Beregújfalu lakosságának vallási összetétele 1921-ben
Forrás: KSH, 2001
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Az utolsó kárpátaljai csehszolvák népszámlálás (1930) adatai alapján 
Beregújfaluban 1271 fő élt, ami 163 fős növekedés 1921-hez képest. Valószínűleg 
szlovákok betelepítésének tudható be a növekedés. Vallási tekintetben a 
reformátusok és a római katolikusokaránya nem sokat változott. Nem mondható el 
ez az állítás a többi felekezet híveiről, ugyanis tovább növekedett mind a 
görögkatolikusok (5,23 %), mind az ortodoxok (1,14 %) száma. Az izraeliták 
részesedése azonban csökkent, 9,28 %-ról 6,84 %-ra. E csökkenés csehszlovák 
politikának tudható be, mivel magyarságellenes megnyilvánulásuk következtében 
feltételezhetően a népszámlálás folyamán nem merték magyarnak vallani magukat 
az izraeliták (16. ábra).

16. ábra. Beregújfalu lakosságának vallási összetétele 1930-ben
Forrás: KSH, 2001

A II. világháború kezdetekor elkészült népszámlálás során Beregújfalu 
lakossága 1382 fő volt, ami az előző népszámláláshoz képest 111 fős emelkedést 
mutat. A legnagyobb változás a református felekezetet érintette, ami egy jelentős 
5,7 %-os csökkenésben nyilvánult meg. A legnagyobb profitálás a görögkatolikus 
és az ortodox egyházaknál figyelhető meg, ami alapvetően a szláv nemzetiségűek 
magasabb természetes szaporulatának tudható be. A római katolikus és izraelita 
felekezetek arányszámai csökkenésen mentek keresztül. Ezzel egy időben újból 
megjelentek az evangélikus vallás képviselői a községben (17. ábra).
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17. ábra. Beregújfalu lakosságának vallási összetétele 1941-ben
Forrás: KSH, 2001

IV. Beregújfalu felekezeti összetétele 2016-ban

Beregújfaluban hivatalosan öt vallás egyházközössége működik, ezek a 
következők: református, pravoszláv, evangéliumi református, baptista és római 
katolikus. 

Beregújfalu vallási felekezeteinek jelenlegi képviselőiről, illetve azok 
százalékos eloszlásáról tanúskodik nekünk a 18. ábra.

18. ábra. Beregújfalu vallási összetétele 2016-ban
Forrás: Beregújfalui Községi Tanács adatai, 2016
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A történelmi tendenciát folytatva a református felekezet továbbra is 
Beregújfalu domináns vallása. És jelen körülmények között nincsen különösebb ok 
az adott tény változására. 

A második helyet a római katolikus hívek képviselik. Az adott vallás a roma 
lakosság körében van elterjedve és a jelenlegi demográfiai folyamatok tükrében 
kimondhatjuk, hogy az adott vallás gyakorlóinak létszáma folyamatosan 
gyarapodni fog a születések magas értékének köszönhetően. 

A harmadik helyet elfoglaló ortodox egyház képviselői már a XX. század 
elején jelen voltak a településen. A történelem folyamán növekedési mutatójuknak 
sok tényező kedvezett (görögkatolikus egyház betiltása, szovjet hatalom 
ideológiája). Feltételezzük, hogy a továbbiakban is tartani fog a gyarapodás a 
ruszin lakosok folyamatos síkvidékre költözése révén. 

A negyedik helyet a mintegy tíz éve fennálló evangéliumi református 
felekezet hívei foglalják el. Mivel viszonylag fiatal egyházi közösségről beszélünk, 
így folyamatos növekedés figyelhető meg az új tagok érkezésével, illetve a fiatal 
családok gyermekáldásainak köszönhetően. 

Az ötödik helyen a baptista felekezet hívei helyezkednek el. Számuk jelenleg 
kevés, legnagyobb törekvéseik a gyermekek egyházi életbe való bevonására 
irányulnak.

Elenyésző számban, de meg kell említenünk az adventista vallás képviselőit. 
Hívei nem rendelkeznek saját gyülekezettel. Az adott vallás képviselői a kelet-
ukrajnai térségből költöztek Beregújfaluba.

IV. 1.Beregújfalui Református Egyházközösség

A községben 1320-an vannak református hívek, akik a gyülekezet tagjai. A 
vasárnapi istentiszteleten átlagosan 230-250 fő szokott részt venni, a hétközi 
alkalmakon ennél jóval kevesebben, körülbelül 85-90 fő. A hittanórákat két 
hitoktató végzi, a káté és egyháztörténelem órákat pedig a lelkész illetve felesége 
tartja. 2017-ben 10 fő fog konfirmálni. 2016-ban 7 fő konfirmált le. 

A gyülekezet lelkipásztora Halász Dezső, 2004 óta. Az istentiszteleti 
alkalmakon szolgálatot végez Halász Zita lelkésznő is egyaránt. 

Visszamenőlegesen Beregújfaluban 1922-ig rendelkeznek pontos adatokkal a 
lelkipásztorok listájával:

 1922-1949: György István;
 1949-1956: Szilágyi Endre;
 1956-1958: Györke István;
 1958-1963: Gönczy Pál;
 1963-1971: Szilágyi Endre;
 1971-1971: Illyés Gyula;
 1971-1988: Papp István;
 1989-1991: Pocsai Vince;
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 1991-1996: Szántó János;
 1996-1998: Bocskor Viktor;
 1998-2000: Rácz-Vekerdi János;
 2000-2001: Bocskor Viktor;
 2001-2003: Szilágyi Sándor;
 2003-2004: Bocskor Viktor;
 2004-től napjainkig Halász Dezső.
1595-ben már feljegyzések vannak arról, miszerint a Beregi Egyházmegye 

anyaegyházai között található a község. 1645-ből ismerjük az első lelkészt, Jánki 
prédikátor személyében. 1653-ban Debreceni János, 1709-ben Csekei Miklós 
vezette a parókiát. 1765-ben a lelkész Tamáska Pál volt.

1792-ben épült templom a településen, 1769-ben harangláb is készült mellé. 
A jelenlegi templomot 1829-1848 között építették és 1852-ben lett felszentelve. 
Felújítási munkálatokat utoljára 2002-ben végeztek rajta (19. ábra). A templomban 
található orgona 1889-ből való, Dukász Endre készítette, ma is kiválóan 
használható, neoklasszicista stílus jegyeit viseli.

19. ábra. Református templom
Saját felvétel, 2017

A templomkertben emlékmű található a II. Világháború és a sztálinizmus 
áldozatainak. Márványtábla őrzi a faluból 3 napra elhurcolt magyar áldozatok és a 
II. világháborúban elesett katonák neveit (20. ábra).
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20. ábra.Emlékmű a templomkertben
Saját felvétel, 2017

A templom egyik harangját a háborús időkben be kellett szolgáltatni, a ma is 
meglévő harangot a gyülekezet 1923-ban vásárolta. A parókiát, ahol a lelkész él 
családjával 1996-ban kezdték el építeni, mely már lakható és azóta is használatban 
van.

A templomban minden évben szoktak evangelizációs estéket tartani, amikor 
vendég lelkész jön szolgálni a gyülekezetbe. Minden nyáron gyerekhetet tartanak a 
templom hátánál található régi óvoda területén. 

2006-ban szakadás történt a gyülekezetben, melynek következtében több 
család is otthagyta az egyházat.

IV. 2. Beregújfalui Evangéliumi Református Egyházközösség

2006-ban hét presbitercsalád, számos bibliakörös, vasárnapi iskola oktató és 
hitoktató kilépett a Beregújfalui Református Egyházközségből, ezzel létrehozva a 
Beregújfalui Evangéliumi Református Egyházat. Először mint bibliakör működött a 
közösség, később meghívtak egy szintén kivált lelkészt, Tóth Zoltánt, aki a 
feleségével azóta is itt szolgál. A gyülekezetben 42 úrvacsorázó, felnőtt tagot 
tartanak számon, emellett 15 gyermek és 8 fiatal vesz részt az alkalmakon.

A vasárnapi istentiszteletre kb. 50 felnőtt és fiatal, a vasárnapi iskolára 10 
gyerek jár rendszeresen. A gyülekezetnek 3 missziós pontja van. Egy gyermek és 
két felnőtt bibliakör. A gyerekekkel foglalkozó missziós pont Beregszászban 
található, ahová havonta egyszer tesznek látogatást a gyerekmunkások. A felnőtt 
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bibliaköröket Nagyberegen és Nagydobronyban tartja a gyülekezet lelkésze. Főleg 
gyerekmunkával foglalkoznak, aminek nagyon jó példája a Keresztény 
Természetjáró csapat megalakítása. 

Az imaházat, ahol alkalmaikat tartja a gyülekezet, néhány évvel a kiválásuk 
után vették a faluban és azóta is évről évre lehetőség szerint építik (21. ábra).

21. ábra. Beregújfalui Evangéliumi Református Imaház
Saját felvétel, 2017

IV. 3. Beregújfalui Ortodox Egyházközösség

Ierej Ioan Lomaha-t(Ієрей Іоанн Ломага) 2015-ben helyezték ki a 
beregújfalui ortodox gyülekezet vezetőjének.

1947-ben épült a faluban ortodox kistemplom, amit azóta átépítettek. A 
jelenleg használt templom 2005-ben lett felszentelve, de még most is látható a 
képek alapján, hogy nincs teljesen kész állapotban (22. ábra). 2016-ban belülről lett 
kifestve és kész állapotba hozva a falak. A nagy templom mellett található a 
harangláb.
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22. ábra.Ortodox templom és harangláb
Saját felvétel, 2017

Jelenleg 67 adózó tagot számlálnak azortodox egyháznál. Alkalomra minden 
vasárnap reggel nyolc órára gyűlnek össze, ekkor tartják a misét. Szintén vasárnap 
délután 15:00-kor kerül sor a vecsernyére. A templom Szent Mihály nevét viseli, 
így Mihály napján tartják a templom búcsút. A faluban élő ortodoxok magukat 
ruszinoknak vallják. Sok ünnepet tartanak meg, ezek közül a legfontosabbak 2017-
ben a következő dátumokra esnek: 

Január 7.: Karácsony. Jézus Krisztus születése
Január 19.: Vízkereszt. Az Úr Megkeresztelése
Február 27.: A Nagy Böjt kezdete
Április 9.: Virágvasárnap. Urunk bevonulása Jeruzsálembe
Április 16.: Húsvét Vasárnap. Krisztus feltámadása
Május 25.: Az Úr Mennybemenetele
Június 4.: Pünkösd. A szentháromság ünnepe
Szeptember 29.: Szent Mihály nap. Templombúcsú
Október 26.: Szent Demeter nap
December 19.: Szent Miklós nap.

A Beregújfalui Ortodox Egyház a Munkács-Ungvár Ortodox Egyházmegye 
fennhatósága alá tartozik, azon belül is a Beregszászi Esperességhez. Az alkalmakon 
általában 20-25 fő szokott rendszeresen részt venni, az ünnepi alkalmakon tele van a 
templom. Húsvét ünnepén, pászka szentelés alkalmán pedig nem is férnek be a hívek a 
templomba, van akinek már csak kint az udvaron jut hely. 
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IV. 4. Beregújfalui Baptista Gyülekezet

A Beregújfalui Baptista Imaház a Kárpátaljai Magyar Baptista Gyülekezet 
közössége közé tartozik, valamint az Ukrán Baptista Gyülekezetek Szövetségének 
is része. A gyülekezet vezetője Bakos Imre diakónus, missziós munkás. A 
gyülekezetnek 6 hivatalos tagja van. Az alkalmakon általában 15 felnőtt vagy ennél 
több, illetve 8 gyermek szokott részt venni. 

Istentiszteletre minden vasárnap délután 14:00 órai kezdettel kerül sor. Ezen 
kívül szombati napokon 13:00 órai kezdettel a gyerekeknek gyerekalkalmat 
tartanak Öröm Hír Klub megnevezés alatt. A gyermekmunkát 4 ember végzi. 

Az imaház épületét két gyülekezeti tag, Tóth Ibolya és Ida ajánlotta fel 
imaháznak. Az épületet 2015-ben teljesen felújították, azóta ott gyűlnek össze 
alkalmakra (23. ábra). Ezt megelőzően házaknál voltak vasárnaponként megtartva 
az istentiszteletek, valamint házi bibliaórák.

23. ábra. Baptista imaház
Saját felvétel, 2017

2015. augusztus 29-30-a között utcai evangelizációs alkalmak 
megrendezésére került sor a gyülekezetnek köszönhetően. Gál Lajos két nap 
hirdette az igét a település központjában található kultúrház előtti szabad téren. Az 
érdeklődés magas szintű volt, nemcsak a helyi lakosok jelentek meg, de sokan 
jöttek idegen falvakból is. A jövőbeni tervek között szintén vannak ehhez hasonló 
nagyobb szabású rendezvények lebonyolításáról szó. 
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IV. 5. Beregújfalui Római Katolikus Egyházközösség

A római katolikus vallás gyakorlói a faluban a roma nemzetiségű lakosság, 
szám szerint 383 képviselővel. Pontos adatok nem állnak rendelkezésünkre, hogy 
mióta is áll fent e vallás a településen. A Bereg-Ugocsai Esperesi Kerület 
fennhatósága alá tartozik a gyülekezet, azon belül is annak Beregszászi Fíliája. 

A roma lakosság saját kezűleg épített egy házat, ahol az alkalmakat tartották, 
de sajnálatos módon az épület összeomlott 2011-ben. Ezt követően alkalmaikat 
házaknál tartották, egészen addig, míg a Magyarországi Pápai Missziós Művek 
igazgatója, P. Benvin Sebastian SVD atya egy napon látogatást nem tett a faluban 
és felajánlotta segítségét, hogy támogatókat keresve építenek egy új templomot a 
híveknek. 2011. november 27-én került sor a közösségi ház és kápolna 
alapkövének megszentelésére (24. ábra). 

24. ábra. Alapkőszentelés
Forrás: www.munkacs-diocese.org

2012. október 21-én Majnek Antal püspök atya felszentelte az újonnan 
elkészült templomot (25. ábra). Az ünnepi eseményen olyan személyek vettek 
részt, mint Sütő Lajos, Beregújfalu polgármestere, dr. Nagy Ignác vezető konzul, 
Igor Szviscso, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal egykori elnöke, 
továbbá vendégek érkeztek más falvak cigánytáboraiból. 
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25. ábra: Templomszentelés
Forrás: www.munkacs-diocese.org

Boldog Ceferino Gimenez Malla-t választották a kápolna patrónusának, 
akinek tiszteletére május 4-én tartják a templombúcsút. 

Alkalmakra a roma lakosság hívei minden vasárnap gyűlnek össze. A 
miséket Molnár János esperes atya tartja. Olyan rendezvények megtartására került 
már sor a táborban, mint a romatalálkozó, illetve romapasztoráció (www.munkacs-
diocese.org). 

ÖSSZEFOGLALÁS

Pályamunkánkban a beregújfalui lakosok felekezeti hovatartozásának alakulását 
vizsgáltuk a XIX. századtól napjainkig. A tanulmány első részében bemutattuk 
Beregújfalu földrajzi elhelyezkedését és a történelem során való hovatartozását. A dolgozat 
második részében igyekeztünk betekintést nyújtani a település általános népességföldrajzi 
képéről. Bemutatásra került a lakosság történelmi és jelenkori népességszám változása, 
továbbá a község jelenlegi nemzetiségi összetétele. Az 1851-1941-es évek közötti 
időszakra vonatkozó vallási összetétel sajátosságait prezentáltuk a harmadik részben. 
Kutatásunk során több forrásból merítettünk információkat, például a Központi Statisztikai 
Hivatal, a görögkatolikus egyházmegyei sematizmusok, stb. A negyedik részben 
betekintést nyújtunk Beregújfalu felekezeteinek összetételéről, illetve azok hitéletéről. 

Beregújfalu vallási képét vizsgálva megtudtuk, hogy minden lakos tartozik 
valamelyik felekezethez. Összességében növekvő tendenciát mutatna a vallási felekezetek 
hívei, ezek közül is kiemelkedő a római katolikus hívek száma, mivel képviselőik roma 
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nemzetiségűek, ahol magas a természetes szaporulat. Emellett a reformátusok és 
evangéliumi reformátusok számában is várható növekedés, 2017-ben a reformáció 500. 
évfordulóját ünnepelve nagy szerepet fordítanak a családra, rendhagyó módot választottak 
az ünneplésre, a reformáció gyermekei programmal szeretnék ösztönözni az embereket a 
gyermekvállalásra, aminek látható sikerei vannak. Az ortodox egyház híveinek száma nő a 
Kelet-Ukrajnából Beregújfaluba betelepülőknek köszönhetően. Az egyházak 
lehetőségükhöz mérten mindent megtesznek a hívek összetartására és az itthon maradás 
ösztönzésére, a fiataloknak ifjúsági alkalmakat tartanak, a felnőtteknek bibliaórákat. 
Napjainkban fontos megmaradni kereszténynek, igaz, hogy nehéz és sok kihívásokkal 
tűzdelt. Kelet felől az Ukrajnában fennálló konfliktusok negatív hatása nyomja rá 
Kárpátalja lakosaira a bélyeget, nyugat felől pedig az európai migrációs válság, ezen okok 
miatt meg kell maradnunk keresztény vallásunk mellett. 

Kutatásunk további céljai között szerepel Beregújfalu népességének teljeskörű 
kutatása, kitérve a természetes szaporulat és migráció kérdéseire is. Továbbá terveink 
között van az ilyen jellegű alapos vallási szerkezethez hasonló vizsgálatot végrehajtani a 
Beregszászi járás többi településén és egész Kárpátalján. 

FELHASZNÁLT IRODALOM

1. Beregújfalui Községi Tanács Adatai, 2016.
2. Botlik József – Dupka György: Magyarlakta települések ezredéve 

Kárpátalján. Intermix Kiadó, Ungvár – Budapest, 1993.
3. Fényes Elek: Magyarország geográfiai szótára. Budapest, 1851.
4. Kárptaljai Megyei Statisztikai Hivatal (Закарпатське обласне 

управління статистики), 2003: Про кількість та склад населення 
Закарпатської області за підсумками Всеукраїнського перепису 
населення 2001 року. Новини Закарпаття № 4-5. Ужгород.

5. Központi Statisztikai Hivatal: Kárpátalja településeinek vallási 
adatai (1880-1941). Budapest, 2001.

6. Magyar Statisztikai Közlemények, 1902: A magyar korona 
országainak 1900. évi népszámlálása. Új sorozat, 1. kötet. I. Budapest.

7. Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye sematizmusai
8. www.munkacs-diocese.org

Szóbeli adatközlők:
1. Tóth Zoltán, Beregújfalui Evangéliumi Református Egyház 

lelkésze
2. Molnár Zsuzsanna, Beregújfalui Baptista Gyülekezet tagja
3. Román Ida, Beregújfalui Ortodox Egyház jegyzője
4. László András, Beregújfalui Református Egyház presbitere

Lakatos László, Beregújfalui Római Katolikus Egyház kántora
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A remény, mint A remény, mint éltető erő dr. Ortutay Elemér 
önéletírásában, valamint a kárpátaljai magyar irodalom 

alakulásában
Lőrinc Bernadett

A szerző: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatója. 
A tanulmányt megjelenésre ajánlotta: Dr. Penckófer János tanára.

BEVEZETÉS

„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket...“
(János evangéliuma)

A kárpátaljai görögkatolikus egyház illegalitásban eltöltött évtizedeinek, majd a 
Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye újjáéledésének erőteljes és elengedhetetlen 
alakja dr. Ortutay Elemér görögkatolikus hitvalló pap, teológiatanár.

Az Úr, előre látván a történelmi fejleményeket, kiválasztotta őt, hogy 
megtörhetetlen félelmet nem ismerő jellemével helytálljon, hogy sokak számára 
reménysugár legyen, és hogy tanúságot tegyen egyháza ügyéért egy válságos 
időszakban.  Őt választotta ki, hogy egyike legyen azoknak, akik átadhatják „a krisztusi 
szolgálat stafétabotját “ az új nemzedéknek.164

A munkám során egy hitvalló görögkatólikus áldozópap életútján keresztül 
szeretném bemutatni a reményt, amely életben tartotta Kárpátalja népét egy 
reménytelennek látszó korban. Első sorban Ortutay Elemér bizonyságtevő életét, 
rendíthetetlen hitét és reményét igyekszem bemutatni levelei cikkei, valamint önéletírása 
alapján mely 1993-ban látott napvilágot „...Holnap is felkel a nap“ címmel. 
Visszaemlékezéseinek címe csaknem azonos a kárpátaljai magyar irodalom neves 
költőjének 1965- ben megjelent s nagy kálváriát idéző regénye címével. Az író Kovács 
Vilmos, a regénye címe Holnap is élünk. A két írást, nemcsak a majdnem azonos cím köti 
össze, mindkét mű arra törekszik, hogy az egyén útján keresztül, egy közösség útját 
mutassa be. Megegyezik, abban is, hogy a holnap nemcsak a másnapot jelenteti, hanem 
hitet abban, hogy Kárpátaljának lesz holnapja. E gondolat mentén emelek szót Kovács 
Vilmosról is.

 „Fodó Sándor munkáját sem megfizetni, sem méltóan értékelni nem tudom, ehhez 
gyenge vagyok.“165 - írja Ortutay Elemér visszaemlékezéseiben, az ő munkája, 
hivatástudata összetartó ereje egy nemzetnek adott reményt.  Évtizedeken keresztül 
emblematikus személye volt a kárpátaljai magyar kultúrának. Egy olyan korban élt s bírt 
az önazonosság erejével, amikor hiteles személyiségnek, embernek maradni is nehéz volt.

 Munkám során továbbá szót emelek Fodó Sándorról és Balla Lászlóról is akik 
fontos szerepet töltöttek be kárpátaljai magyar irodalom alakulásában.

164 Ortutay 1993=109.old.
165. Ortutay 1993=41.old.



III., IV. és V. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia tanulmányai

138

1. FEJEZET. Ortutay Elemér visszaemlékezései

„Azért írok erről a korról, melyben éltem, azért boncolgatom 
életem egyes napjait és a személyeket, akikkel találkoztam,

 azért olvasgatom Kárpátalja újságait is és elolvasom Kárpátalja
magyar íróinak a műveit, mert tanítani akarok.“

(Ortutay Elemér)
Dr. Ortutay Elemér önéletírása 1993- ban jelent meg „....Holnap is felkel a nap“ 

Emlékeim címmel. Az Intermix Kiadó gondozásában került kiadásra, ami több 
szempontból is figyelmet érdemel. Egyrészt mert a kiadó vezetője Dupka György, 
atyai jellegű barátságot ápolt Elemér atyával, másrészt mert az ő biztatására, kérésére 
készült el a kiadvány. Erről tanúskodik az emlékek első fejezete is, 

„Itt ülök töprengve: eleget tegyek-e Dupka György kérésének, hogy megírjam 
életem történ  

Meg kell írnod - mondja ő-, hogy a fiatalok lássák, mily bátor hősök 
voltatok.“166

E kiadvány valóban egy bátor hithős emlékei, aki még önéletírásában is 
önmagát háttérbe szorítva Istent dicsőítve és hálát adva emlékezik vissza életének 
hivatásának azon eseményeire, melynek jelentősége az adott körülmények között 
észrevétlenül óriásivá nőtt és mély gyökeret vert s mindazon emberekre, akiktől 
tanult valamit az életről, az emberről, s a hitről.

„A vallásos életről az egyházak szerepéről - részletesen- emlékiratomban 
nem foglalkozom. Egyrészt, visszaemlékezéseimnek nem ez az egyedüli célja. 
Másrészt, ezzel a témával már sokan, szakszerűen és részletesen is 
foglalkoztak.“167 

Szükségszerű, tehát hogyha meg akarjuk ismerni Elemér atya 
bizonyságtevését, meg kell ismernünk elsősorban a kort, amelyben élt, az egyházat, 
amelyet nem tagadta meg semmilyen nyomás alatt sem, s hitét, amelyet 
prédikációi, levelei cikkei tükröznek.

1.1. „Luctor et emergo“

Küszködöm, de fennmaradok. A munkácsi görög katolikus egyházmegye a 
történelmi Magyarország talán legtöbbet szenvedett egyházmegyéje. A sztálini 
hatalom azt kívánta a papoktól, hogy tagadják meg a római pápa fennhatóságát és 
csatlakozzanak a moszkvai pártirányítás alatt álló právoszláv egyházhoz. A 
hatalom azonban ércnél keményebb ellenállásba ütközött. A papság nagyobb része, 
döntő többsége hű maradt a Szentatyához.168 Ezért 1949. február 17-én az állami 

166. Ortutay 1993=7.old.
167 Uo.40.old.
168 Hetényi Varga 1992=627.old.
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hatalom likvidálta, felszámolta, nyilvános működését betiltotta, templomait 
bezáratta vagy átadta az államvallás képviselőinek. Kárpátalján az ateista 
propaganda hivatalosan támogatott program volt. A hit megvallása bűntettnek 
számított. A civileknél, különösen az értelmiségiekre vonatkozik ez, egzisztenciális 
következménnyel is járt. Az egyházi személyeknél börtön, sőt több esetben halál, 
vértanúhalál is járt.169 Ebben a korban élt Ortutay Elemér görög katolikus 
áldozópap, aki miután hazatért fogságából meg nem törve bizakodott abban, hogy 
Isten nem hagyta el ezt az egyházat sem. „Vallom, nagy hittel és rendületlenül, 
hogy a mi kis életünk, a kárpátaljai görög katolikus egyház élete, benne van isten 
tervében. Hiszek abban, hogy „jőni fog egy jobb kor, mely után buzgó imádság 
esedez százezrek ajkán“170

1.2. „... És pap lettem”

 „Ha rámdől a szittya magasság 
és ezer átok fogja vérem,

az eskümet és becsületemet megvédem.“
(Ortutay Elemér)

„Ó dehogy akartam én pap lenni. Hogy mégis beiratkoztam az ungvári 
szemináriumba, ezt csak az apám kedvéért és valami ősrégi hagyománytisztelet 
alapján tettem „

Szemináriumi tanulmányait Ungváron kezdte, majd Olmützbe (Csehország) 
folytatta tanulását. S a bécsi döntés után (1938. november 2) Budapestre a Központi 
Szemináriumba került. Tanulmányai befejezése után doktori disszertációját írta, 
melynek témája a munkácsi egyházmegye kánonjogi kérdéseivel volt kapcsolatos. Így 
került kapcsolatba Hodinka Antallal, aki rendkívüli nagy hatást gyakorolt rá. „Tudod, 
fiam lehetsz te magasröptű gondolatoknak tolmácsolója, de ha nem leszel becsületes 
ember, ha nevedet, mint ember, mint pap vagy tudós beszennyezed szavad, írásod csak 
üres szólam marad.“171

De térjünk vissza életének arra a mozzanatára hogyan is lett ő lélekben 
elhivatott pappá. „hogy mégis kitartottam és a végén pap lettem, ezt egy szép 
asszonynak köszönhetem. Nem, nem kedves fiatal Olvasóm. Ez nem képletesen, de 
szóról szóra értendő.“ 172 Lelki atyjának P. Suraknak a prédikációja volt rá döntő 
hatással. Beszédjének témája a kötelességteljesítés volt. S a szépasszony 
Simpsonne volt egy elvált nő, akibe beleszeretett VIII. Eduárd angol király. A 
királynak választania kellett: a trón vagy a szépasszony. A király lemondott a 
trónról, megszegve esküjét, félredobva kötelességét, mellyel hazájának és népének 
tartozott. Mindezt egy szép asszony szép szemeiért!173

169 Uo.629
170 Ortutay 1993=59
171. Ortutay 1993= 87-89.old.
172 Ortutay: 1993=19
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„Ez a beszéd döntő hatással volt reám, és akkor határoztam el végérvényesen, 
hogy pap leszek, Krisztusnak és népemnek, a magyar népnek munkása és 
szolgája.“174

Elemér atya valóban hű maradt fogadalmához, esküjéhez, azt soha meg nem 
tagadta. Pedig ezer tüzes nyíl támadta.

1.3. „Hálát adok Neked, Uram...“

„Igen, hálát kell Neked adnom, Uram, 
teljes szívemből, hogy elbeszélhetem

 minden csodádat“
( Zsoltárok 9.)

 Ortutay Elemért is mint a kárpátaljai görög katolikus papokat arra 
kényszerítették - mint már fent említettem-, hogy tagadják meg a római pápát, 
mindennek biztosítására írjanak alá egy dokumentumot amelyben elismerik az 
orosz pátriárkát. Ő nem volt hajlandó ezt megtenni, sem erkölcsi, sem fizikai 
nyomás alatt. Holott felesége és négy apró gyereke várta otthon. 1949. augusztus 
29-én letartóztatták és 25 év kényszermunkára ítélték.175 Elitélése után feleségét 
arra kérték tagadja meg az Ortutay nevet, s akkor átviszik Budapestre, ahol 
édesanyja lakott, lakást és állást biztosítanak számára. Nem írta alá az ezt igazoló 
dokumentumot, itt maradt, egy szobában lakott, és takarítónő volt a négy gyerek 
mellett. Ezzel erőt adva támogatta férjét.176

1956. szeptember 1-ig Vorkután (Oroszország) raboskodott, ahol előbb 
szénbányákban, egészsége romlása után pedig építkezéseken dolgozott.  „Ez a hét 
év számomra olyan volt, mint egy rossz álom... mint a mély víz, melybe az edző 
könyörtelenül beledobott... Ha kitartasz, ha megbirkózol a hullámokkal tiéd lesz a 
győzelem koszorúja.“177

Mindezek ellenére ő nem perlekedett, nem vesztette hitét, hanem szüntelen 
reménykedett, bízott az Úr ígértében „Én veletek leszek....“. Elhitte, hogy fogsága 
idején is vele volt az Úr, s hogy csodát tett vele. „Ami az elkövetkező években 
velem történt, azt ember véghezvinni nem képes. Csoda történt velem és velünk.... 
mert van Erő mely a gyávákat bátorrá, a gyengéket erőssé formálja.“178

Ez az erő formálta őt, reményt nyújtott neki, nem hagyta, hogy elcsüggedjen, 
erőssé, bátorrá formálta. Erőt adott neki és hitet, hogy haza fog térni egy napon. S a 
hit meghozta gyümölcsét.

173 Ortutay 13.old.
174 Uo.13. old.
175 Pomogács 1994/7. =541.old.
176 Uo. 543.old.
177 Uo.545.old.
178 Ortutay 1993=20.old.
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„1956. szeptember 1-jén délelőtt átrobogott a vonat a Kárpátokon és 
Perecseny állomásán állt meg. Ott léptem először hazai földre, és ahogyan a 
mostani pápa, én is letérdepeltem és megcsókoltam szülőföldemet. Az ungvári 
állomáson várt rám a családom: a négy gyerek és édesanyjuk.“179

Hazatérése után, hamar munkába szeretett volna állni, családjával egy szobás 
lakásban zsúfoltan éltek. Azonban ha valahová felvették két- három nap múlva 
megtudták, hogy politikai elítélt volt és elbocsátották. Végül az Ungvári 
Kerámiagyárban kapott munkát, 17 évet töltött itt egészen nyugdíjba vonulásáig. A 
nehéz gyári munka, a bizonytalanság, a csend folyamatosan ostromolta lelkét.180 
Az előrelépést egy rikító sárgakötésű könyv hozta meg a számára. Ekkor döntötte 
el nem szabad hallgatnia. „Meg kell mondanom, el kell mondanom: mit láttam, mit 
tanultam Vorkután. El kell mondanom, hogy a Sátánt is le lehet győzni. El kell 
mondanom, hogy megértse mindenki, van egy tanítás, mely oly szilárd, kőszikla 
alapon áll, hogy „a pokol kapui sem vesznek erőt rajta“181

1.4. Reménysugár
„A holnap már reménysugarat hoz. 

Kárpátalja papjai ma már nyíltan misézhetnek.“
(Ortutay Elemér)

Ortutay Elemér 40 évi kényszerhallgatás után először 1989. november 8-án 
Szent Mihály ünnepén, Máriapócson végzett ismét nyilvánosan, teljes papi díszben 
szent liturgiát.

Beszédének fő gondolata egy történet volt, a „néma királyfiról“. „Hozzá 
hasonlóan mi is némaságra voltunk kárhoztatva és a Sátán azt hitte: a győzelem az 
övé, mert Kárpátalján a hitet gyökerestül kitépte. De a jó Isten csodát tett. Ahogy a 
néma királyfi is visszanyerte hangját, mikor édesanyja védelmére sietett, úgy 
nekünk is, a mi Mennyei Édesanyánk közbenjárására az Úr visszaadta a hangunkat, 
hogy az Ő dicsőségét hirdessük.“182

  „Apage, Satanas! távozz tőlünk, Sátán. Itt Kárpátalján semmi keresnivalód 
nincs! Hisz láthatod: templomaink nem konganak az ürességtől. Sőt, fagyban, 
esőben, még a szabad ég alatt is összegyűlnek a hívők ezrei.“183

Had idézzek most Elemér atya gondolataiból, melyek megfogalmazzák az 
emberi élet legnagyobb kérdéseit, az ember küzdelmeit, s reményt nyújthat minden 
ember számára.

„Hozzád is szólok, neked is segítségedre akarok lenni, kedves Barátom, aki 
olvasod soraimat. Talán fáradtan és beletörődve tudomásul veszed: jó jó, az élet 
útját végig kell járni. De ugye azt is tudod, hogy ezt az utat nem egyedül, 

179 Pomogács 1994/7. =541.old.
180 Bendász I.- Bendász D. 2014 =294.old.
181 Ortutay 1993=30.old.
182 Ortutay 1993=24.old.
183 Ortutay 1993=62.old.
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magányosan tesszük meg, hanem abban a környezetben vagy embercsoportban, 
amelyben élünk. És nekünk, e földi élet vándorainak tekintettel kell lennünk 
embertársainkra. …Mi, gyenge, gyarló emberkék, erőseknek, bátraknak képzeljük 
magunkat, mikor fiatalok vagyunk. Ekkor talán nincs szükségünk a fényre, hisz 
szemünk látja az utat és idejében észreveszi az akadályokat is. Ha beborul felettünk 
az ég, vagy mámorosak vagyunk a szenvedélyektől, vagy fásultak a 
szenvedésektől, megpróbáltatásoktól, vagy letör az öregség és tompul a hallásunk 
és már nem látjuk az örök Fényt, azt hisszük, nincs értelme életünknek, sose jutunk 
célba. Pedig az a Fény nem veszít ragyogásából soha. Szemünket elhomályosítja a 
szenvedés, a fáradság, a szenvedély, de megmarad a hitünk, hogy a 
legreménytelenebb helyzetben is így imádkozzunk: 

„Uram legyen meg a te akaratod!”184

2. FEJEZET. „ Próféták” 

„Mikor az egyházak a kárpátaljai magyarság életében 
nem végezhették el azt a munkát, amelyre hivatva vannak…

akkor a jó Isten, küldött nekünk prófétákat, 
kik helyettünk, bátorították népünket, 

a sokáig dermedt, kábult álomban alvó kárpátaljai magyar népet.”
(Ortutay Elemér)

2.1. Balla László

A kárpátaljai magyar irodalom kialakulásához, helyenkénti eltorzulásához és 
egykori „vergődésének” századvégi utórezgéseihez szorosan hozzátartozik Balla 
László munkássága. 185Kárpátalja neves, de sokat vitatott költőjének az elbeszélés 
döntő hatást gyakorolt Ortutay Elemérre. Tudatosult benne, hogy nem szabad 
hallgatnia.

Balla László és Ortutay Elemér között az egykori tanár-diák kapcsolaton túl jó 
barátság alakult ki. „Elemér atya gondosan olvasta könyveimet, mindegyikről egy-egy 
füzetnyi elemzést készített: mint egykori gimnazistaként, most is patronált.”186

Warsányi, a régi m. kir. tisztről szóló elbeszélés, az első olvasásra 
vallásellenes előadásnak tetszik. Valójában pedig egy negatív hős mesteri, művészi 
jellemzése. Ez az elbeszélés olyannyira elnyert Elemér atya tetszését, hogy gyakran 
szentbeszédeiben is minden kommentár nélkül előadta.

 „Az utolsó vacsora c. festmény jutott eszembe. Leonardo, ha olvasta volna 
ezt az elbeszélést, azonnal megtalálta volna a züllött, ellenszenves, minden emberi 
formából kivetkőzött Júdás elképzelt hasonmását.”187

184 Ortutay 1993=69.old.
185 Eperjesi Penckófer 2003=48.old.
186 Balla 1993május 
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Abból, hogy hogyan tudta Elemér atya ezt a nyomasztó, lelket tipró 
elbeszélést olyannak látni, amely érdemes arra, hogy tanuljon belőle az ember, 
kiderül, hogy ő jóval túllátott a felszínen, a dolgok mögé látott. 

„Megrendítő Warsányi vallomása. Majdnem a gyónás szót használtam. De a 
gyónás- töredelmes vallomás, melyből kiérzed, hogy miért hangzik el. Azért, hogy 
a bűnös, a beismert vétkes, cselekedetet megbánva, feloldozást nyerjen.”188

Ez a vallomás azonban egy öntelt pöffeszkedés: „Warsányi története az én 
lelkemet is megrázta felrázta, hogy elhatároztam: fel a fejjel! Hisz előtted áll még 
sok munkás esztendő. Eljön az idő - ebben nem kételkedhetsz!-, hogy újra 
taníthatsz, újra nevelheted a fiatalokat.”189

S valóban így is lett. 1978. augusztus 24-től illegálisan teológiát tanított. Mint 
egyetlen Kárpátalján maradt teológiai doktor, Ő kapta ezt a szép feladatot: amolyan 
egyszemélyes teológiai akadémiát működtetett kis lakásának szűkös szobáiban.

Balla László a Magyarok világlapjának cikkében írt méltató szavakat Ortutay 
Elemérről, amelyben elmondja, megismerkedésük történetét, s közelebb visz minket 
ahhoz, hogy túllássunk a felszínen, hogy bővüljön az Elemér atyáról alkotott képünk.

„Nyolcévi bányamunka a zord Sarkvidéken. De a meghurcoltatás évei 
Elemér atyában nem hagytak tüskét. Ezt úgy fogta föl, mint hivatásgyakorlásnak 
egy kifürkészhetetlen isteni rendelésből az ő számára kijelölt módját. Itt is pap. 
Egyik kezében a csákány, a másikban - igaz csak odaképzelve- a kereszt. 
Vigasztalja rabtársait, lelket önt beléjük, sokakat tart vissza az öngyilkosságtól, 
titokban a szentségeket is kiszolgáltatja. Szomorú, de maradandó emléke egy 
bányaomlás áldozatául esett rabtársának a temetése, ahol egy éjszaka kemény 
munkájával betanult észt nyelvű beszédet mond....

 S ha leültünk egy beszélgetésre, nem sejtettem, hogy az irodalmi kérdéseket 
boncoló csempegyári munkás álarca mögött az illegális görög katolikus teológia 
rektora húzódik meg.”190

 2.2. Fodó Sándor

„Fodó Sándor munkáját sem megfizetni, 
sem méltóan értékelni nem tudom,

 ehhez gyenge vagyok.“
- írja Ortutay Elemér visszaemlékezéseiben, az ő munkája, hivatástudata 

összetartó ereje egy nemzetnek adott reményt.  Évtizedeken keresztül emblematikus 
személye volt a kárpátaljai magyar kultúrának. Egy olyan korban élt s bírt az 
önazonosság erejével, amikor hiteles személyiségnek, embernek maradni is nehéz volt.

187 Ortutay 1993=28.old.
188 Ortutay 1993=28.old.
189 Uo.29.old.
190 Balla 1993május
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„Mikor az egyházak a kárpátaljai magyarság életében nem végezhették el azt a 
munkát, amelyre hivatva vannak, hisz a Sátán minden nyílt és alattomos, furfangos és 
aljas eszközzel akadályt gördített munkájuk elé... akkor a jó Isten, küldött nekünk 
prófétákat, akik helyettünk, a rabságra vagy némaságra ítélt papok helyett, bátorították 
népünket, a sokáig dermedt, kábult álomban alvó kárpátaljai magyar népet.

Fodó Sándor mindent megtett, hogy felrázza és lelket öntsön Kárpátalja 
magyarjaiba. Ezt a munkát csak oly valaki tudta és tudja elvégezni, aki egész 
életével, szívével-lelkével a Szent Ügyet szolgálja.”191

2.3. Holnap is élünk
„ az embernek útja van, 

néha még maga sem tudja, hogy milyen, csak megy rajta,
 keres valamit és nem találja meg.”

(Kovács Vilmos)
A második világháború után Kárpátalján csaknem húsz éven át kellett 

várakozni, míg az „élő irodalmiság legelső megnyilvánulásai érzékelhetővé váltak. 
Amíg létrejöhetett az a szellemiség, amely az őt magát is feltételező hagyományt 
valamiképpen föl tudta mutatni. Ennek a szellemiségnek a megteremtődése Kovács 
Vilmos nevéhez és a Forrás Stúdió tevékenységéhez kapcsolódik.

A kárpátaljai magyar irodalmat mindig is áthatóan motiválta az önértelmezés 
és az önazonosság igény. Ennek legjobb példája Kovács Vilmosnak az 1956-ban 
megjelent regénye a Holnap is élünk. A mű nagy hatású, öntudatfelrázó és 
öntudatra ébresztő, ezáltal pedig sorsformáló jelentőségű lett a kárpátaljai magyar 
irodalomban. Hogy ez mennyire igaz, jól bizonyítja az a hatalmas erejű 
ellenpropaganda, amely ellene indult.192

Már Kovács Vilmos nevéhez köthető- szemléletmódot is fölkavaró írói 
magatartás megjelenése és hatása valóban meghatározó jelentőségű volt. Hatása 
olyannyira irányadónak bizonyult, hogy még az ellenére törő szemléletmódot is 
képes volt a saját maga útjára terelni. 193

A regénynek olyan ereje volt, hogy Kárpátalja magyarságának egész olvasó 
rétegére képes volt hatást gyakorolni. Már megjelenése előtt éreztette a hatását. Az 
volt a fő kérdés szabad-e napvilágot látnia, hiszen a Kárpátaljára szorult 
magyarságról szólt, arról hogy a ráerőszakolt, tőle idegen társadalmi és nemzeti 
gondolkodásmód milyen problémákat okoz. Utalt arra, hogy „a múltat be kell 
vallani” (elhurcolt magyar férfilakosság), de a kissebségi regényen messze túlra is 
hatott. A regény egyben rendszerbírált is volt, de a művészet korlátokat tagadó 
természete okán szólt a szabadságról és ez mindenkit megérintett.194 Megjelenése 

191Ortutay 1993=41.old.
192 Tóth, 1995/4.
193 Eperjesi Penckófer 2003=51.old.
194Eperjesi Penckófer 2003=77.old.
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után (1965) hiába vonták ki a forgalomból, valami elkezdődött, és ezt a valamit 
senki sem tudta megállítani.

Kovács Vilmos volt az a személy, akivel a magyar kultúra eredeti 
önazonosságban mutatkozott, ő volt az, aki biztosította az irodalom nemzeti 
hagyományokon alapuló megjelenését.195

Az út. Ez a szó megidézi Kovács Vilmos emberi kálváriáját, amit meg kellett járnia, 
mert az igazság és a kárpátaljai magyarság nevében fellázadt a szovjet ideológia ellen. De 
a szó jelképe a szerző szemléleti módosulásainak, létértelmezésének, amely a fokozatos 
felismerések láncolatából tevődnek össze. A holnap is élünk című regénnyel megkezdődik 
a kimondása, annak, hogy az „igazságos „baloldaliság a szovjet internacionalizmus, a 
dicsőséges jövőépítés Kárpátalján katonai diktatúrára épült. Ez a regény motívum, döntő 
lépés az igazság útján.

Kovács Vilmos felesége írja: „most jut eszembe a regény címéről. Közhelynek 
tűnik, de mi valóban egyik napról a másikra éltünk. Vilmos számára a holnap mégsem a 
másnapot jelentette, hanem egy mélységes hitet (ami nélkül valóban nehéz lett volna 
elviselni a mát), hogy népe megmarad ezen a földön, hogy lesz holnapja.”196

S ez az a gondolat, ami összeköti e két ember sorsát és a két művet. A holnap 
reménye. Kovács Vilmos hitt abban, hogy a magyar nemzetnek lesz holnapja, hogy 
Kárpátaljának lesz holnapja. Ortutay Elemérnek pedig meggyőződése volt, hogy a 
görögkatólikus egyház újraéled, ......hiszek abban, hogy „jőni fog egy jobb kor, 
mely után buzgó imádság esedez százezrek ajkán“197 

De nem csak a mélységes hit, a holnap reménye köti össze e két művet. 
Kovács Vilmos regény jól mutatja, hogy egyén útja a közösség útja nélkül nem 
létezik, s hogy miközben a saját útját járja, abban bőségesen felidéződik a közösség 
kálváriája is. A regény főhőse Somogyi Gábor, az ő történetét mutatja be az író, mi 
azonban tudjuk azt, hogy ezen az élettörténeten keresztül Kárpátalja sorsát és 
küzdelmeit mutatja be.

S talán ugyanerre törekszik Ortutay Elemér is. Visszaemlékezéseiből nem 
csak őt ismerhetjük meg, hanem a görögkatolikus egyház kálváriáját is.

Végezetül mindkét mű tükrözi, hogy az emberi életút mennyire törékeny 
ebben a korban. Jól érzékelteti, hogy az emberi kiszolgáltatottság milyen mértéket 
ölt az erőszakra épülő társadalomban, legyen szó egy görögkatólikus papról vagy 
egy kárpátaljai íróról.

ÖSSZEGZÉS

A munkám során egy hitvalló görögkatólikus áldozópap életútján keresztül 
szeretném bemutatni a reményt, amely életben tartotta Kárpátalja népét egy 
reménytelennek látszó korban. Első sorban Ortutay Elemér bizonyságtevő életét, 
rendíthetetlen hitét és reményét igyekszem bemutatni levelei cikkei, valamint 

195 Uo.102.old.
196 Kovács 230.old.
197Ortutay 1993=53.old.



III., IV. és V. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia tanulmányai

146

önéletírása alapján mely 1993-ban látott napvilágot „...Holnap is felkel a nap“ 
címmel. Az Úr, előre látván a történelmi fejleményeket, kiválasztotta őt, hogy 
megtörhetetlen félelmet nem ismerő jellemével helytálljon, hogy sokak számára 
reménysugár legyen, és hogy tanúságot tegyen egyháza ügyéért egy válságos 
időszakban.  Őt választotta ki, hogy egyike legyen azoknak, akik átadhatják „a 
krisztusi szolgálat stafétabotját “ az új nemzedéknek.198

Visszaemlékezéseinek címe csaknem azonos a kárpátaljai magyar irodalom 
neves költőjének 1965- ben megjelent s nagy kálváriát idéző regénye címével. Az író 
Kovács Vilmos, a regénye címe Holnap is élünk. A két írást, nemcsak a majdnem 
azonos cím köti össze, mindkét mű arra törekszik, hogy az egyén útján keresztül, egy 
közösség útját mutassa be. Megegyezik, abban is, hogy a holnap nemcsak a másnapot 
jelenteti, hanem hitet abban, hogy Kárpátaljának lesz holnapja. 

Munkám során továbbá szót emelek Balla Lászlóról és Fodó Sándorról is 
akik fontos szerepet töltöttek be kárpátaljai magyar irodalom alakulásában.

FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM

1. Balla László: Egyszemélyes Teológiai Akadémia. Elemér atya In.:Magyarok 
Világlaja 1993 május
2. Bendász István- Bendász Dániel: Helytállás és tanúságtétel. A munkácsi görög 
katolikus egyházmegye hitvalló és meghurcolt papjai Kairosz Kiadó, 2014 
3. Dr. ORTUTAY ELEMÉR: „..Holnap is felkel a nap „ Intermix Kiadó Ungvár-
Budapest 1993
4. Dr. ORTUTAY ELEMÉR: Mit tanultam  Hodinka Antaltól. In.:Hodinka Antal 
Emlékkönyv. Tanulmányok Hodinka Antal Tiszteletére Szerk. Udvari István. 
Nyíregyháza 1993
5. Eperjesi Penckófer János: Tettben a jellem Magyar Napló,Budapest 2003
6. Hetényi Varga Károly: Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag 
árnyékában Új Ember Kiadó1992
7. Kovács VilmoS: Holnap is élünk, Intermux, Ungvár-Budapest 2007
8. Pomogács Béla: Ortutay Elemérről In.:Vigilia 59. évfolyam 1994/7. 
9. Tóth István: Kovács Vilmos Holnap is élünk című regénye megjelenésének 
körülményeiről. Hitel, 1995/4.

198. Ortutay 1993=109.old.



III., IV. és V. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia tanulmányai

147

A vallásosság megélése külföldön idősgondozást vállaló 
kárpátaljai nők életében

Kész Réka
A szerző a Debreceni Egyetem néprajz-muzeológia szakos hallgatója.
A tanulmányt megjelenésre ajánlotta: Dr. Kész Margit.

A vallásosság megélése külföldön idősgondozást vállaló kárpátaljai nők 
életében

A kutatásomat olyan 40-65199 éves életkor közötti asszonyok körében 
végeztem, akik külföldön, elsősorban Magyarországon vállaltak idősápolási 
munkát. A kutatás helyszíne Salánk község.200 A döntő létszámú magyarországi 
munkavállalás elsődleges oka a szomszéd állam közelsége és a nyelvi valamint 
kulturális azonosság, amely leegyszerűsíti az alkalmazkodás folyamatát. 

A kutatásban megjelenő adatközlőimet hólabda módszer segítségével 
választottam ki. A 2016-os év nyarától elindított és jelenleg, 2018-ban is tartó 
kutatás alatt tíz idősgondozási munkát vállaló nővel több alkalommal készítettem 
félig strukturált interjút.201 Az előadásban megjelenő idősgondozó nők, valamint 
az interjúrészletekben szereplő egyéb személyek neveit a személyiségi jogok 
védelme miatt csupán monogram és a felekezeti hovatartozás megjelenítésével 
tüntettem fel. 

Az idősgondozó nők migrációja egy olyan oda-vissza utazásokból álló 
mozgást jelent, amely a résztvevőktől ingázó életmódot követel.202 A változó 
időintervallumban történő otthon és külföld közötti mozgás megváltozott 
vallásgyakorlást eredményez a gondozást vállaló nők részéről. Az otthoni, 
megszokott időben, térben végzett cselekvéseket a munkavállalók az idegen 
környezet adta lehetőségekhez alkalmazva próbálják megélni.

 A kibocsátó település vallásosságát Pilipkó Erzsébet dolgozta fel. 
Tanulmányában203 55-45 arányban jelöli meg a görög katolikus-református 
felekezetűek számát. 

Hipotézisem, hogy a munka végzése folyamán a megkérdezett asszonyok 
mindegyikénél megjelenő erős védekezési, beilleszkedési stratégia a vallásos 
életszemlélet. A szakrális szféra megélése a könnyebb alkalmazkodás egyik 

199 Azért indokolt elem az életkor, mert amint a narratívákból kiderül, az ennél fiatalabb korosztály 
főként erős fizikai erőnlétet igénylő gyári, mezőgazdasági, takarítói, éttermi felszolgálói illetve 
gyermekfelvigyázó (bébiszitter) munkát vállal. 
200 Salánk Kárpátalja Nagyszőlősi járásának északnyugati részén, a magyar nyelvterület határán 
található, háromezer fős magyarlakta település. Botlik–Dupka 1993: 167
201 Azért indokolt elem az életkor, mert amint a narratívákból kiderül, az ennél fiatalabb korosztály 
főként erős fizikai erőnlétet igénylő gyári, mezőgazdasági, takarítói, éttermi felszolgálói illetve 
gyermekfelvigyázó (bébiszitter) munkát vállal. 
202 Pulay 2005: 45
203 Pilipkó 2007: 14
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befolyásoló tényezője, melyet a hívő ember bármikor elő tud hívni, így 
folyamatosan biztos pont marad. A transzcendenssel való kapcsolat megerősítő, 
nehézségeken átsegítő szereppel bír.

A 2016-tól 2018-ig készített interjúszövegek alapján azt vizsgálom, hogy a 
megkérdezett nők miképpen élik meg idegen környezetben vallásosságukat, a 
vallásgyakorlás idő- és térstruktúráját, valamint szakrális kommunikációjuk módját 
és funkcióját.

Mindenekelőtt néhány információ az idősápolási munkával kapcsolatban, 
amely segít megérteni a dolgozat tárgyát. Az idősápolás alapvetően egy, vagy 
egyszerre több, változó egészségi állapotú és életkorú nő/férfi saját otthonában 
történő változó időintervallumban végzett felügyeletét és gondozását jelenti.204 A 
távollét fő oka a pénzkereset, amelyet kivételes (a megkérdezettekből összesen 
egy) esetben kiegészít a törekvés, hogy külföldre költőző családtagokhoz közelebb 
kerülhessen. A Magyarországon történő munkavállalás nem feltétlenül 
azonosítható a kitelepedés felé tett első lépéssel. A munkavállaló nők hazatérnek, 
jövedelmük nagy részét saját szülőföldjükön költik el.205

Ez a típusú idősgondozó tevékenység nélkülözi a hivatalos munkavállalás 
előírásait és kötelezettségeit, így lényegében feketemunkának tekinthető. A vállalt 
munka után így nem fizetnek adót és a munkavállaló, valamint a munkáltató 
közötti hivatalos szerződés megkötése is elmarad. A munkavállaló feladatkörei 
nincsenek írásban meghatározva. A gondozói munka főbb szegmense tehát a 
gondozott személy egészségügyi állapotától, valamint a család igényeitől függő 
ápolása, melybe beletartozik az idős személy felügyelete, gyógyszeradagolása, 
segítése a mindennapi szükségletek elvégzésében (tisztálkodás, öltözködés). Az 
elbeszélések alapján kiderül, hogy a munka komplexitása nem merül ki a gondozói 
tevékenységben. Az ápolási teendőkhöz gyakran társul háztartási munka, például 
takarítás, vagy konyhai tevékenység (sütés, főzés) is, amelyek elvégzése egyben 
fokozott terhelést jelent a munkavállalónak.206 Másrészt bizonyos cselekvéseket 
nem feltétlenül fizikai terhelésként azonosítanak, gyakran önmaguktól, 
megszokásból, a munka üresen maradt idejének könnyebb átvészelése miatt 
végeznek a gondozók. 207 A gondozókra hárul továbbá a háztartás vezetése mellett 
egyfajta érzelmi, kommunikációs szükséglet, 208amely szintén meghatározónak 
bizonyul a munkában való megmaradásban.

204 Az általam megkérdezett nők leggyakrabban egy hónapot töltenek külföldön, akad viszont 3-6 
hónapot is elvállaló gondozó, és mindössze néhány napot, hetet is említenek. A napi munka és 
készenléti idő 24 órás, a narratívákban megjelenő definíció is „24 órázás”. Valójában ennek 
megvalósulása képtelenség lenne kisebb-nagyobb szünetek nélkül.
205 Pulay 2005: 45
206 Hasonlót tapasztal Bodnár Anita széki munkavállaló asszonyok esetében: az idősápolás mellett 
a teljes háztartás vezetését is ellátják (Bodnár 2005: 170).
207 Egyik példa a takarítás, amelyet a megszokás, valamint stressz levezetés funkcióval végeznek. 
208 Bodnár 2005: 170
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A megkérdezett idősgondozó nők külföldi munkáját megelőző Kárpátalján 
végzett foglalkozása változó. Akad közöttük mezőgazdasági munkát végző, 
köztisztviselő, takarítónő, óvónő, kereskedelemben dolgozó is. Fontosnak tartom 
megjegyezni, hogy a gondozást vállaló nők ritka esetben rendelkeznek a gondozói 
szakma terén szerzett előképzettséggel. A megkérdezett nyolc nő közül csupán 
egyetlen esetet említhetünk kivételként, melyben a munkavállaló előző 
szakmájában ápolónőként dolgozott. A gondozói munka során egy olyan, látens 
módon továbböröklődő tradicionális női szerepet tudnak kamatoztatni, amelynek 
része a betegápolás, gyermek-és idősgondozás, valamint különböző háziasszonyi 
tapasztalatok. 209 

A munkavállaló-gondozott kapcsolati státusza az ápolók öndefiníciói alapján 
nagyon is árnyalt. A kialakult viszony pontos behatárolása azért problémás, hiszen 
gyakran túlmutat a munkakapcsolaton. A fizetett alkalmazott, ápolónő, 
társalkodónő, segítő, cseléd,210 barát, családtag kategóriái között folyamatos az 
átjárás a munkavállaló saját pozíciójának értelmezésében.211 A szerepek 
formálódása gondozó-gondozott kapcsolatában több szituációban is felvetődik. A 
gondoskodásra szorult helyzetből adódóan az ápoló számára munkaadója 
megjelenhet ”gyermek”, valamint idősebb családtaghoz hasonlítva, „akár 
édesanya” státuszban is:

„Mentem, megengedtem, megsimogattam, betakartam éjjel (a munkaadó 
hölgyet), mondom, szép álmokat Magdika. És olyan jól esett neki. Mondom, mintha 
anyukámat látnám. Azt mondja, hát úgy is gondozol, mint anyukádat, mert látom én 
aztat.” A családhoz fűződő kapcsolat gyakran túllép a munka keretein. Többen is 
olyan interperszonális kapcsolatok kiépítéséről beszélnek, amelyek a munka 
befejeztével is megmaradnak. Az egészen szoros kapcsolat-fenntartás nem minden 
családnál történik meg, függ a munkaadók mentalitásától, hasonló ízlésvilágától és 
értékrendjétől.

A vendégmunkás a találkozás alkalmával kétség kívül aszimmetrikus 
helyzetbe kerül: ő az, aki idegen helyszínre ér, kiszolgáltatottabb, mint az otthon 
lévők, ezért mindenképpen ő az, akitől elvárt a munkahelyi alkalmazkodás. „Azért 
fizetnek, hogy te tűrjél” (G. J., ref.). 

Az újonnan tapasztalt életviteli mód terén a kulturális kódok lefordítása 
különösen nehezen történik meg a nők számára, nem egyezik a saját közösségben 

209 Jávor 2000: 633 
210 A házi ápolóság, öreggondozás szerepköre a cselédség intézményének továbbéléseként is 
értelmezhető. Ugyan az öndefiníciókban nem szerepel a cseléd, mint státusz megjelölése, a 
munkakör, a feladatok, a társadalmi szerepben fellépő hasonlóság miatt nem mehetünk el a 
kifejezések egymáshoz kapcsolódása mellett. Az egyik ok, amely miatt a narratívákból hiányozhat a 
munka jellege és cselédszerep közötti párhuzam, a fogalomhoz  kapcsolt pejoratív értelmezés lehet. 
Az ápoló- házvezetőnő- cseléd fogalmak közötti átfedések elemzésével Németh Krisztina 
foglalkozik (Németh 2016), valamint Bodnár Anita tanulmányában is megjelenik. (Bodnár 2005: 
165-168)
211 Turai 2014: 331-332
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megszokott magatartási minták körébe. A munka során a munkavállaló számára 
ismeretlen életvezetési modellekkel ismerkedhet meg közvetlen közelről. Egyes 
viselkedési formák kulturálisan kódoltak, az idősgondozó nő tehát a saját 
értékrendjéhez, vallási, gazdasági nézeteihez méri, és ez alapján tekinti helyesnek 
vagy helytelennek az újonnan látottakat. A 24 órás együttélés folyamán 
előfordulnak konfliktushelyzetet, amelyet a feleknek kezelniük kell. Az eddigiek 
alapján az egyik konfliktusforrás, amelyben viszont nem ismernek ellentmondást, 
ellenkező modellről nem győzhetőek meg, és amelyért készek akár heves vitákat 
folytatni: a hit kérdése. A munkavállalókkal folytatott beszélgetések alapján azt 
tapasztaltam, hogy a munka végzése alatt a megkérdezett asszonyok közül 
mindegyik esetében megjelenő erős védekezési, alkalmazkodási stratégia a hit és a 
vallás előhívása, megjelenítése, megélése. Mindez a munkában megmaradás egyik 
befolyásoló tényezője, amely folyamatos biztos pont marad, a munka ideje alatt is. 
A helyszín és a körülmények eltérőek, a kiváltott érzés és a funkció viszont egyezik 
az otthonival. „Vallásosként lehet definiálni bármely viselkedést, amit a hívők 
direkt vagy indirekt kommunikációnak értelmeznek saját maguk és olyan lények 
között, amelyek léte és aktivitása nem vertifikálható vagy falszifikálható, de akiket a 
hívők létezőnek és direkt vagy indirekt módon életükben és környezetükben aktívnak 
hisznek”.212A transzcendenssel való megerősítő, nehézségeken átsegítő szereppel 
bíró kapcsolatot bármikor elő tudja hívni a munkája során, ez egyben 
összekapcsolás az otthon átélt szakrális idővel. 

A vallási, hitbéli kérdésekről való ellentétes, eltérő meggyőződés gyakran 
jelenik meg a munkaadó-munkavállaló közötti diskurzusban. Az eltérő/hasonló 
vallásgyakorlási, ideológiai mintákkal való találkozás akár a fogadó közösség 
nagyobb csoportjára kiterjesztett sztereotípiák alapjául is szolgálhat. 

Egyik idősápoló, aki vallási nézeteltérésekből adódóan különösen magas 
számban számolt be konfliktushelyzetekről, visszaemlékezésében folyamatosan 
érzékelte, hogy munkaadói „elutasító magatartása” valószínűleg egy folyamat 
következménye, amelyet talán családi krízisek, személyes megpróbáltatások, 
politikai rendszerek eszméi alakítottak ki. G. J. a következőként emlékezik vissza, 
amikor a munkaadó személy családjának vallásossága felől érdeklődtem. 
Elmondásából kiderül, a megtérés lehetőségét látja a lehetséges útnak, melynek 
megvalósulásához viszont sok reményt nem fűz. 

„Az egész család nem az (nem vallásos). Azt mondták, van Isten szerintem? 
Ha van Isten, akkor a gonoszságot a világban eltörli. Mondom, pedig van. Ilyenek 
vagyunk, hogy nem érdemlünk jobbat. És akkor, mondom, miért mondod azt, hogy 
Istenem, segíts? Miért mondod, ha nem hiszel. Azt mondta, az az én dolgom, hogy 
hiszek, vagy nem, de ő nem hisz. egyik se. Ők kommunisták vótak. Az egész család. 
Pártemberek. De mondom neki, halál előtt is megtérhet az ember. De ők nem 
olyanok.” (G. J., ref.)

212 Lovász 2002: 13.
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„És azt mondja, megkönnyebbülök, jót tesz az énnekem ha odamegyek (a 
templomba)? Mondom, énnekem az jó. Azt mondja, mondjál el nekem egy imát, én 
majd feloldozlak. Mondom, miért, te Isten vagy? Vagy mi vagy te? Én a templomba se 
gyónni megyek, nem gyónok (református), csak egyszerűen szeretek menni. Kikacagott. 
Ők nem hisznek az ilyenbe. Mondtam neki. Te egy nacionalista vagy. (G. J., ref.)

A beszélgetések folyamán tapasztaltam, hogy konfliktusok alapja legtöbbször 
nem felekezeti eltérésekből adódik, hanem a vallásos-ateista/profán életfelfogás 
találkozása és összeütköztetése kapcsán jelenik meg. A vallási különbözőségek, 
nem okoznak különösebb problémát az munkaadó-munkavállaló viszonyában.

„Ő (a munkaadó hölgy) zsidó. Na, de ő úgy megutálta a saját vallását, hogy 
kiállt (a vallásából). Azt mondta, hogy ő evangélikus, és akkor mindig azt az 
istentiszteletet kellett a Dunán néznem, amikor az ment, mást nem szeretetet, ő nem 
zsidó már. Zsidó volt, de utána már, evangélikus lett. Oda járt, de nem is tudtam, 
hogy hol van az a templom. Mondta, hogy nem messze, magyarázgatta ott nekem. 
Na, mondom, egyszer majd elmegyünk, el tetszik vinni, én minden templomba 
betérek.” (G. É. gör. kat.)

A munkavállalók általi vallásgyakorlás időstruktúrája, a vallásosság 
megélésének kereteit a napi, heti, havi, évi (ünnepnapi) ciklus adja. A vallásos 
ember számára az idő semmiképpen sem tekinthető homogénnek, hanem vannak 
szent intervallumok, az ünnepek ideje, és vannak profán szakaszok.213 Tehát a 
vallás saját idő struktúrával rendelkezik, amelyet működése során szakadatlanul 
formál, alakít, megszenteli az időt. Ennek a folyamatnak az eredményeként a vallás 
hordozói számára a mindennapok monotóniájából szent idők emelkednek ki.214 
Mint ahogyan Bartha Elek megállapítja, a hónap alapvetően nem alkot önálló 
vallásgyakorlási időegységet (bár több jel utal ilyen irányú szerveződésre). 215 
Dolgozatomban mégis említést teszek róla, hiszen, mint ahogyan a bevezetőben 
megjegyeztem a munkavállalók leggyakrabban említett egyhuzamban letöltött 
munkaideje hónapos tagolású. A hónap lejártával legtöbben meghatározott időre 
(ami szintén gyakran egy hónapnak felel meg) hazatérnek, így a vallásgyakorlás 
tereiben is változás történik. 

Minden gondozó másként gyakorolja vallásosságát, vannak azonban 
hasonlóságok. Az egyik, folyamatosan megjelenő, transzcendenssel kapcsolatot 
tartó vallási gyakorlat a fohász, sóhaj. A hétköznapi munkatevékenységek végzése 
között gyakran hangzik el. Isten említése felekezettől függetlenül. 216  

A munka során megjelenő pozitívumokat a teremtő jótékony erejének 
tulajdonítják. Sóhajaikban Istent, mint folyamatosan jelen lévő, figyelő erőt 
említik. Beszélgetésünk során is gyakran adnak hálát a „felsőbb hatalomnak”. 

213 Eliade 2009
214 Bartha2006:46
215 Bartha u. o.
216 Bartha 1992:126.
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„Még hál Istennek, olyan helyen nem vótam, akit pelenkázni kellett” (Z. E., 
róm. kat.)217

„Mondom, ha panaszkodnák, a jóisten megverne, nagyon jó, nagyon rendes. A 
mama is rendes, a család is rendes, én is szeretem őket, ők is éngemet” (G. J., ref.)

„A jó Isten mindig kirendeli…”(G. É., gör. kat.)
„Adja meg a Jóisten, hogy hadd éljen (a gondozott hölgy). Addig jó, mert… 

mindig félek az újra kezdéstől. Most képzeld el, bekerülsz egy új családba, nem 
ismered, hogy milyen a természetük, ahhoz alkalmazkodni kell.” (G. J., ref.)

Ahogy az otthoni környezetben, úgy a munkavállalás folyamán is a napi 
szintű szakrális kommunikáció meghatározó típusa az imádság. Lovász Irén 
megállapítása szerint az ima kommunikációs aktus, beszédaktus. Mint szöveg, 
lehet kérelem, segítségül hívás, hálaadás, bűnbánat. Az ima hol személyes, spontán 
(szív megnyílása Isten előtt), hol pedig rituális, nem spontán, előre adott.218 

A munkavállalók napirendjéhez szorosan hozzátartozik a kiemelt napszakokban 
elmondott rövidebb-hosszabb szövegkorpusz. A reggeli és az esti ima rendszeres, nap 
közben pedig szabadidejükben iktatnak be imádkozásra fordított időt. A nap elején 
általában kérik a segítséget, fizikai és lelki erőt az aznapi teendőkhöz, a nap végén 
pedig megköszönik az Úr támogatását. Isten, az Úrjézus, katolikus felekezetűeknél 
Mária vagy különböző szentek (pl. Szent Antal, Szent Anna), őrangyal a 
megszólítottja. Egyben az ima, magasztalás, legtöbbször kérő, és nem önzetlen.219 
„Az imádság nem puszta visszhangja saját szavunknak és saját lényünknek, amely a 
személyiség titkos mélységeiből tör fel, hanem a miénknél magasabb és nagyobb 
valóság megtapasztalása, akit imádhatunk, és akiben bízhatunk." Az imádság 
lényegében „a vallásos ember élő közössége Istennel.220

Lovász Irén szerint, amikor a szakrális kommunikációról beszélünk, akkor 
arról az általános, emberi, de kultúránként és vallásonként különböző formában 
megmutatkozó jelenségről van szó, ahogy az ember kapcsolatot teremt a 
természetfölötti hatalommal vagy hatalmakkal, erőkkel.221 

Az ember veszélyeztetett élethelyzetben átadja magát Istennek. Gyakran 
krízishelyzetek esetén az imádkozás adta szakralitásban való elmélyülés az, amely 
segít a megnyugvásban. Egyik beszélgetőpartnerem például arról számolt be, 
mennyire nehezen viselte a bezártságot. A munka monotonságát feloldó egyik 
megmaradási stratégiaként a transzcendenssel való folyamatos kapcsolattartást 
jelölte meg: „Fel alá járkáltam a szobában, és imádkoztam, nehogy 
megbolonduljak”.

217 „Férfit és fekvőbeteget nem vállalnék”- a munkakeresés kapcsán ez volt a leggyakrabban 
említett kritérium. Az ok az idősgondozók fizikai erőnlétével és egészségi állapotával (többen is 
láb- és hátfájásra, gyengeségre hivatkoznak a magatehetetlen testek emelgetésével kapcsolatban), 
mentális felkészültségével, valamint az intimitás határainak meghúzásával magyarázható.
218 Lovász 2002: 51-53
219 Lovász: 2002
220 Szabó 1999: 113-120. 
221 Lovász 2002: 7.
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Az imádságok szövegei közül a legismertebbek: Hiszek egy…, Mi atyánk…, 
Üdvözlégy…, rózsafüzér, egyéb imádságok és zsoltárok éneklése.

Egyik munkavállaló, G. É. a következő alkalmakat, módokat jelölte meg az 
ima kapcsán. Szövegrészleteiben az olvasott imádságot, tanítást említi. Az ima 
azonban sokszor hangzik el saját megfogalmazásban, az adott helyzethez igazítva. 

„Akkor egyszer bementem egy másik templomba, fel is írtam magamnak, 
hogy a menekültekért, azt mindennap el kellett olvasnom, ki volt rakva a 
templomba, mindenki vehetett.” (G. É. gör. kat.)

„Vittem magammal mindennapra az igét, a Zsuzska adott nekem, én aztat 
olvastam, még mai napig is, itthol is, a miénket is, és azzal kezdtem a napot reggel, 
mindig hamarább keltem fel.” (G. É. gör. kat.)

 „Én imádkoztam betegekért, van nekem a könyvembe… Leültem, 
imádkoztam, és hangosan mondom neki. És akkor ott van, hogy beteg szolgád, M. 
[a gondozott személy], mindig mondtam a nevét, és olyan jól esett neki. Egyszer 
meg azt mondja, hát ne olvass már annyit, hadd mondjam én, azt mondja, az 
imát!” (G. É. gör. kat.)

A harmadik idézet egyben arról is tanúskodik, hogy hitbéli szokásába miképp 
vonódott be munkaadója, akinek nevét szintén megemlítette Istenhez intézett beszédében. 
Egyben az ehhez hasonló együtt töltött idő és a közös élmények a munkahierarchia mellett 
akár baráti kapcsolat, „szövetségesség” kialakulását is lehetővé teszik. 

A verbalitás mellett megjelenik egyfajta materiális szakrális eszközkészlet, 
amely segítségül szolgál az asszonyok vallásgyakorlásában. A munkavállalás oda 
vissza ingázásokból álló migrációja révén az ápolókkal együtt meghatározott 
tárgyak is folyamatosan mozgásban vannak. A vándorló tárgyak222 között az 
elmondások alapján a legszükségesebb a személyes holmi: ruhanemű, tisztálkodási 
szerek, különböző ajándékok. A profán eszközkészlet elemei közül kiemelkednek a 
vallásosság megéléséhez szükséges szakrális tárgyak: rózsafüzér, kereszt, apró 
Mária szobor, Biblia, imádságoskönyv, kézzel lemásolt imádságok, Mai Ige 
református kiadvány, stb. 

A munkavállalók, bár időbeosztásukat nem maguk határozzák meg, ahhoz 
ragaszkodnak, hogy vasárnap, az eddigi életük folyamán „megszentelt nap” 
szabadnapot kapjanak. 

A vasárnapot tehát, ha a munkaadónál ki tudják eszközölni, pihenésre, sétára, 
kirándulásra, a közelben tartózkodó ismerőseik felkeresésére fordítják, 
legjellemzőbb azonban, hogy meglátogatják valamelyik közeli templomot. A hét 
vallásos rendjének centrumában tehát a vasárnap, ezen belül is az istentisztelet, a 
szentmise áll.223 A templom szakralizált térhálózat középpontja. Isten háza, szent 
hely egyben minőségi másság hordozója a deszakralizált világhoz képest.224 
Bartha Elek megállapítása szerint, a minőségi másság a sajátos viselkedési 

222 A témáról ír: Árendás – Szeljak 2014
223 Bartha 2006: 52
224 Bartha 1992: 40.
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szabályokban nyilvánul meg, másrészt az asszonyok esetében a gondozás alatt átélt 
nehézségek, a mozgalmasságból való kiszakadást, a munkát kizáró megnyugvást, 
biztonságot jelenti. A templomban eltöltött szakrális idő megegyezik, vagy 
legalábbis felidézi az otthon megszokottat. 

Egyik adatközlőm arról számol be, hogy gyakran felekezeti hovatartozástól 
függetlenül keresi fel a templomot. Ennek oka lehet a lakóhely-templom közötti 
rövidebb távolság, a templomi nyitva tartásának rendje.

„Vasárnap elmentem a templomba, nem messze vót tüllünk, csak nem református, 
hanem római, de hát mindegy az énnekem, nem az a lényeg.” (G.J., ref.)

„Kérdezte (a munkaadó), hogy én milyen vallású vagyok. Mondom, én 
tisztelek minden vallást. A menyem református, nálunk ebből sose volt probléma. és 
betérek bárhová imádkozni.” (G. É. gör. kat.)

Templomlátogatásra azonban nem csupán vasárnap, hanem hét közben is sor 
kerülhet, a lehetőségektől függően. 

„A (római katolikus) templomba többször be tudtam menni, reggel is. Volt 
úgy, hogy a külső ajtó, a nagy ajtó nyitva volt, és akkor csak a vasrács, de lehetett 
térdepelni, lehetett imádkozni. És akkor mindig kérdezte, na, hol voltál? Mondom, 
most temetésen voltam. Hát hogy? Hát ültünk a templomba, mondom, és vége volt 
a misének, és akkor mondja, hogy na, most búcsúzunk nem tudom milyen 
testvérünktől. Hát kikukucskálok, hogy mi van, hát látom, hozzák az urnát, jönnek 
egy-egy szál virággal, hát én meg már végig ültem, mondom, már akkor végig 
hallgatom.” (G. É. gör. kat.)

Templomi misén, istentiszteleten való részvétel, elmondásaik alapján nem 
csak közvetlen személyes részvétellel valósulhat meg. Egyik adatközlőm 
beszélgetésük során mobiltelefonját elővéve egy televízióból rögzített templomi 
szentmise részleteinek felvételét játszotta le, amelyet ő a beteggondozói munkája 
során is hallgatni szokott. 225

A kárpátaljai magyarság a keresztény hagyomány szerint három nagy vallási 
ünnepet tart számon:(karácsony, húsvét, pünkösd. A felkészülés és magának az 
ünnepnek a megélése máig mély szakralitással bír. Azonban gyakran az otthon, a 
családdal eltöltött ünnepi időt „feláldozzák” a jövedelemszerzés miatt. Ebben az 
esetben a munkavállalás alatt is megpróbálják valamilyen módon felidézni az 
ünnep érzését. Például a karácsonyi asztalra került ételek készítésével. G. É. 
esetében is így történt, aki az otthon megszokott 13 féle böjtös étel hagyományát 
betartva hasonló számú fogást tálalt, amelyet gondozottjával, sőt másnap a 

225 A beszámolók alapján gyakran a munkavállalás miatt tartották szükségesnek a technika 
használatának elsajátítását. Sokuknak az elmúlt egy-két évben lett okostelefonja, amellyel az online 
színtereken is reprezentálhatják önmagukat. A telefonra rögzített felvételek oda-vissza irányban 
működhetnek: az otthon készített videó felvételek, fotók főleg saját részre, az otthon felidézéseként, 
másrészt reprezentáció gyanánt, hiszen akadt, aki a munkaadójának bemutatta családtagjait. Másik 
oldalról a munkahelyen készített felvételek otthon kerülnek bemutatásra. 
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maradékot a gondozott egész családjával együtt fogyasztották el. Számára 
természetesen nem csupán a materiális szféra idézte az ünnep érzésvilágát: 

„Meg egy nagyon szép élményem volt, hogy szenteste elengedtek engemet, na de így 
este 5-6 óra elmúlt…, és ott volt egy templom, római-katolikus. Na, bemegyek én a 
templomba, leülök ott egy óra hosszát, és megyek haza. És bementem, ott meg az udvarba 
koncert ment, iskolások, az a kórus, hát én kisírtam magamat. Haza mentem, a szemem, 
azt mondja Magdika (a munkaadó hölgy), jaj Évám, valami történt veled, azt mondja, mi 
történt? Semmi, mondom, tudod hol voltam? Mennyországba! Ilyet csak a televízióba 
látok, mondom. Kivetítőn ment a szöveg, mert angolul ment, magyarul lehetett olvasni, 
hogy milyen programok mennek. Hát valami csodaszép volt. Szenteste, ilyen meghitt, 
mondom, de az nagyon szép. Úgyhogy oda nem is egyszer elmentem a templomba, és 
fiatalok, nemcsak, hogy ottaniak, hanem legtöbb külföldiek. Ott majdnem tiszta négerekkel 
voltam.” (G. É., gör. kat.)

Végezetül pedig megállapítható, hogy a külföldön munkát vállaló idősápoló 
asszonyoknak egyik erős megmaradási stratégiája a vallásosságuk megélése az élet 
különböző szegmenseiben (mindennapok, vasárnap- és ünnepnapok, 
krízishelyzetek, öröm, stb.). Bár a megváltozott élettér sokszor nem biztosítják az 
otthon megszokott rítusok megélését, rugalmasan készek alkalmazkodni. Életük 
folyamán megélt nehézségeket és pozitívumokat Isten akaratának tulajdonítva 
hajlandóak elfogadni, hiszen, ahogy egyik adatközlőm is elemezte életének 
alakulását: „Hát látod, Isten útjai ilyenek, kifürkészhetetlenek.” (B. É., ref.).
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Az „égből érkező szent levelek”. 
Adalékok a salánki népi írásbeliség vizsgálatához

Gál Adél
A szerző a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi karának hallgatója.
A tanulmányt megjelenésre ajánlotta: Dr. Kész Margit.

Dolgozatom elkészítésekor több cél vezérelt. Egyrészt szeretném bemutatni 
az égi levek, más néven szent levelek különös ismertetőjegyeit, használatuk 
módjait és lehetőségeit az egyéni írásszokásokban. Másrészt szeretném 
hangsúlyozni az égből érkezett üzenetek egyénekre gyakorolt hatását. Írásomban 
arra keresem a választ, hogy a szent levelek milyen funkciót töltenek be 
napjainkban, illetve használatuk milyen kommunikációs szituációhoz kötött.

E tanulmány tárgya néhány vegyes tartalmú kéziratos, jobbára imádságos 
füzet Salánkról, melyekben a szent levelek mellett egyéb lejegyzett imádság és 
szöveg olvashatóak. Az általam vizsgált füzetekben olyan imákra és levelekre is 
akadtam, melyek az egyházi imádságos könyvekben nem találhatók meg, sőt 
egyházilag nem jóváhagyottak, tehát nem kanonizáltak. Jelenleg nem az 
imádságokon lesz a fő hangsúly, hanem két szövegtípuson, amely ugyancsak 
adalékként szolgálhat az egyetemes magyar folklórhoz éppen úgy, mint vidékünk 
szakrális néprajzához. Az apokrif imák köré rakódott szakirodalom az utóbbi 
időben igen számottevővé vált226. Ennek alapján a kárpátaljai magyar 
folklorisztikának fontos feladata lenne, hogy adalékokat szolgáltasson az említett 
folklórterülethez. Tudva lévő, hogy Erdélyi Zsuzsanna művében a kárpátaljai 
magyar nyelvterület nincs képviselve. Persze ez nem azt jelenti, hogy nálunk 
nincsenek gyűjthető adatok. Ennélfogva a mi feladatunk, hogy felgyűjtsük a 
területünkön még élő szakrális néphagyomány emlékeit. E témakört tekintve 
hangoztathatjuk bátran a néha oly általánosnak tűnő huszonnegyedik órát, mely itt 
riasztóként cseng a fejünk felett. 

A népi írásbeliség műfaji helyzeténél fogva az egész kultúrát 
felvevőterületként kezeli. Forrásvidéküknek tekinthetjük az irodalmat, a vallást, a 
paraszti kultúrát, az iskolai műveltséget, a hétköznapi kommunikációs 
gyakorlatot.227 

Az írott szöveg a kommunikáció egyik fajtája. A McLuhan nevével 
fémjelzett „nagy vízválasztó elmélet” szerint az írásbeliség alapvetően 
megváltoztatta az emberiség gondolkodását228. Megjelenése óta nagy szerepet tölt 
be a társadalom és az egyén életében. Továbbá fontos szerepet játszik a 
továbbhagyományozódásban és az átörökítésben. Különösen igaz ez a megállapítás 
Kárpátaljára és azon belül a kutatott településre, Salánkra. Földrajzi elzártságának 
következtében az idő és történelmi-politikai változások sorozata nem akadályozta 

226 Lásd Erdélyi 1976 
227 Keszeg, 1991, 9-11. p.
228 McLuhan, 2001, 53-54. p.
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meg a népi írásbeliség nyomainak eltűnését, inkább kedvezően hatott annak 
megmaradására. Az itt élők államrendszerek virágzásának és hanyatlásának 
lehettek tanúi, átélték a rendszerváltást. A politikai és ideológiai változások az élet 
minden területére rányomták bélyegüket. Főleg a kommunista érában üldözött 
vallási szféra menekítette át értékeit nyomtatott írásos anyag hiányában a kéziratos 
imádságos füzetekbe, melyek mindmáig feltáratlanok.

A vizsgált téma szempontjából fontos megemlíteni Hermann Bausinger 
állásfoglalását is, melyben a kommunikációs aktus fontosságára hívja fel a 
figyelmet. A professzor megállapítja, hogy az írás olyan kommunikációs csatorna, 
mely hatással van a társadalomra, illetve a kommunikáló egyének viszonyára, amit 
mi sem bizonyít jobban, mint hogy a történelem folyamán használóit 
privilégiumokhoz juttatta, státuszjavakat és hatalmat biztosított számukra229. 
Emellett azonban az íráshoz való viszonyulás megváltoztatta az egyén 
kapcsolatrendszerét, a világhoz való viszonyulását és mindennapi életét230. 

Vallásos (funkciójú) szövegek

Az írás terjedése lehetővé tette a vallásos és mágikus funkciójú szövegek 
megörökítését és azok használatát a mindennapokban. A vizsgált településen, 
akárcsak egész Kárpátalján, napjainkban is nagyon fontos szerepe van a szakrális 
világnak. Válsághelyzetekben ez a szerep csak felértékelődik. A közösség tagjai 
segítő szándékukat, részvétüket a szó, az ima erejével próbálják kifejezni.

Az égből alábocsátott szent levelek speciális szövegcsoportot képeznek a 
vallásos szövegek között. A mennyei leveleknek több elnevezése is létezik: égi 
levelek, szent üzenetek, mennyből jött levél. Valószínűleg a ponyvanyomtatványok 
termékei voltak. Annak a ponyvának a termékei, mely egyfajta vallásos igényt, erős 
szellemi érdeklődést és szükségletet elégített ki. És szövegei nagyrészt a benne 
rejlő tartalomnak köszönhetően kéziratban terjedtek tovább. 

Magyarországon az első szent levelek a 19. század végén, a 20 század elején 
kerültek forgalomba. Természetfeletti eredetűnek tartották őket, naiv, laikus 
megfogalmazásban ismereteket tartalmaztak, vallásos előírások betartására 
ösztönöztek melyért cserébe bűnbocsánatot helyeztek kilátásba231. A mennyei 
levelek a természetfelettivel való kapcsolattartás élő bizonyítékai. Tartalmukban, 
funkciójukban és alkalmazásukban hasonlítanak a ráolvasásokra, az archaikus 
imákra jellemző motívumokat tartalmaznak. Bálint Sándor a következőképpen 
vélekedik a szent levelekről: „kétségtelenül a hit tiszteletreméltó túlzásaiból 
fakadtak, azonban közel jártak a babonákhoz”232. 

229 Bausinger, 1995, 125-131. p.
230 Fülöp, 2013
231 Molnár, 1986, 423-426. p.
232 Bálint, 1943, 117-118. p.
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A szent levelek egyéni és közösségi alkalmazása is megfigyelhető volt. 
Felolvasták különböző közösségi alkalmakon233, imaként olvasták a haldokló 
felett234, hogy könnyebb legyen annak átlépnie a túlvilágra. A szent leveleket 
olvasva és közösségben betöltött szerepükre reflektálva nyilvánvalóvá válik, hogy 
olvasásuk és az utasítás szerint való továbbadásuk elégséges volt a bűnbocsánat és 
az örök élet elnyeréséhez. A sorok az „isteni eredet” nyomatékosításával késztetik 
az olvasót bizalomra. Ennek megfelelően hatnak ez egyénre is. 

„E könyv tehát Isten parancsaiból eredt, a bűnök seregétől 
menekedtünk meg: mert maga Jézus mondja, hogy egyedül szent 
keze írá e szavakat.” – Részlet Szűz Mária leveléből 

A szent levelek előfordulása

A vizsgált füzetek tartalma, szövegei egyrészt más nyomtatott vagy kézzel 
írott füzetből származnak, másrészt pedig a szerző fogalmazta őket. Ezek között a 
szent szövegek között találunk rá a szent levelekre, melyeket az egyén személyes 
intelemnek és üzenetnek vél. Így a füzet tanúbizonyságot tesz a kor szellemi 
beállítottságáról, az egyén vallásosságáról és írója személyes tapasztalatairól, 
életének fontosnak vélt eseményeiről. Mindez átszűrődik az egyéni tudaton és 
sajátos értelmezést nyer235. Nemcsak az egyén világa és érdeklődési köre tárul a 
szemünk elé, hanem egy közösségé, melynek a szerző maga is tagja, és mellyel 
többé-kevésbé azonosul, elfogadja szabályait. 

Az égből alábocsátott levelek közül a kutatott településen, Salánkon két 
típust sikerült gyűjtenem: Levél, melyet a mi Urunk Jézus Krisztus a mennyekből 
alábocsátott (Melléklet 2), valamint Szűz Mária levele (Melléklet 1). A levelek 
előfordulása ennél gyakoribb. Mindkettő több változatban él a településen. A 
mellékletben található „szent levél” szövege betűhíven olvasható.

Egyik adatközlőm236 mindössze annyit közölt, hogy a történeteket másoktól, 
illetve könyvekből írta át, mert megtetszettek neki, és mert sok igazságot hordoznak. 
Az általa említett könyvecskékből a vallásos ponyvanyomtatványokra 
következtethetünk. Az égből alábocsátott szent levelek – mennyei levelek – a 
ponyvairodalom termékei voltak, nyomtatványok vagy kéziratos másolatok 
formájában terjedtek.237

Az alábbi kéziratokban találtam leveleket:
Sarkadi Etelka 2005-ben újraírt füzeteiben két helyen található meg Szűz 

Mária levele és a Levél, melyet a mi Urunk, Jézus krisztus az egekből alábocsátott. 

233 Molnár, 1986, 423-426. p.
234 Silling, 1992, 33-35. p.
235 Ujváry, 1960, 40 p.
236 Pilipkó Margit, salánki görög katolikus lakossal készített interjúm során a szent levelekről is 
beszélgettem.
237 Fülöp, 2013
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Lamoga Jolán Füzetében Jézus Krisztus levele és Szűz Mária levele szintén 
megtalálható.

Pilipkó Margit 1991-ben keletkezett kéziratában a fenti égi levelek egy 
formája szintén megtalálható: Levél, melyet a mi Urunk Jézus Krisztus a 
mennyekből alábocsátott és Szűz Mária levele.

A levelek szerkezete

Mindkét levéltípusnak egy meghatározott szerkezete van, ugyanis mintegy 
kerettörténetbe foglalja az üzenetet. A Levél, melyet a mi Urunk Jézus Krisztus a 
mennyekből alábocsátott című üzenet szerint leesett egy kő az égből, mely 
termetére kicsi, súlyára viszont igen nehéznek bizonyult. A levélben így 
olvashatunk róla:

„Jeruzsálem város szent érseke több érsekeket, püspököket 
gyűjte össze és szent imákat és miséket tartának fölötte. Szent 
érsekek kísérete amellett három nap és három éjjel: amidőn egy 
rémitő hang üté meg fülüket, amely … égi szózat vala, s mondá: 
Vegyétek áldott kezetekkel ama követ s nyissátok föl! s minekutána 
fölnyitották, emez isteni szavakat találták vala beleírva amelyek igy 
hangzottak: Ime ezelőtt küldöttem nektek egy levelet, mégsem 
tértetek meg …”

A szöveg elején olvasható történet a végén visszaköszön. A szövegtörzs, 
vagyis az intelmek, a bűnök és azok büntetésének felsorolása után ismét 
visszatérünk a jeruzsálemi helyszínre, ahol a város pátriárkája hálát ad a csodás égi 
üzenet megtalálásáért. 

„Én pedig mint Ivanikusz, Jeruzsálem pátriárkája Isten 
segedelmével méltó valék eme szavakat fölfedezni, amelyek a kőben 
valának. Imádni fogom keresztyének az Istent, hogy világosítsa meg 
lelkeiteket, szemeit s képesek legyetek megvásárolni, mert csekély 
értékű de annál nagyobb …. bármely ember házában és annak adatni 
fog a mennyország birtoka az Atya Istentől, mert övé az ország a 
hatalom és dicsőség most és mindörökké. Ámen”

A Szűz Mária levele szerint a könyvet, mely a levelet tartalmazza, az olajfák 
hegyén találták, s magától megnyílt azoknak, akik olvasni szerették volna. 

„Eme könyv valami olajfák között találtatott, s aki érinteni, 
avagy olvasni akará, azon egyénnek magától nyílott meg, amelyben 
eme szavak valának olvashatók: Jézus Krisztus, ki az egeket lakó 
Atya Istentől vette eredetét, parancsolom ismét nektek az én Isteni 
hatalmamnál fogva, hogy eme könyvnek hitelt adjatok,…”
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A szent levelek tartalma és funkciója

A szent levelek tartalmát az általam gyűjtött két típus példája alapján 
szeretném az alábbiakban bemutatni. 

Jung Károly a Baj ellen oltalmazó ég levél és áldás Gombos 
hagyományvilágában című tanulmányában közölt írásos emlékek kapcsán 
megjegyzi, hogy a szent levelek a népi vallásosság termékei, melyek Európában 
alakultak ki és terjedtek el az egyház jóváhagyása és engedélye nélkül238. 

Lengyel Ágnes a szent levelekkel foglalkozó egyik tanulmányában239 olyan 
szövegeket mutat be, melyek Jézus Krisztushoz köthetők. Akárcsak az általam 
fellelt levéltípusok. Az üzenet szerint a levelet maga Jézus Krisztus írta saját 
kezével. Az isteni eredet nagyobb hangsúlyt ad a tartalomnak. Az egyház nem 
kanonizálta ezen iratokat, tehát apokrifként kezeli őket. 

Levél, melyet a mi Urunk Jézus Krisztus a mennyekből alábocsátott című 
üzenet Szent Mihály levelének folytatása240, mely tartalma szerint a 
Tízparancsolat megtartására és az egyházi előírások betartására figyelmezteti és inti 
olvasóját. Jézus levele a második levél, melyet azért küldött, mert az emberiség 
nem tért a helyes útra. A szövegben az emberi bűnöket és azok büntetését sorolja, 
néhol fenyegető hangnemben. Elrettentő példaként mutatja be és írja le a bűnökért 
járó büntetést, ezzel késztetve az olvasót a helyes út betartására. 

Szűz Mária levele a harmadik üzenet. Ebből megtudhatjuk, hogy isten haragja 
és büntetése eddig csak ezért nem érte utol az embereket, mert a Szűzanya mindig 
közbenjárt értük. A levél elején szintén az egyházi előírások betartására ösztönző 
üzenetet olvashatunk. Majd Szűz Mária történetét tárja a befogadó elé, miszerint 
szűz Mária elaludt az olajfák hegyén, majd Jézus látogatására felébredt és elmondja 
fiának, hogy álmában őt látta megkötözve és keresztre feszítve. A továbbiakban 
olvasható, hogy a könyv, melyben a levél található, megmutatja a pokolbeli 
keresztyének kínjait, amelyeket Mihály arkangyal mutatott meg a Szűz Anyának. 

Megállapításom szerint alkalmazásukat és funkciójukat tekintve sokban 
hasonlítanak a ráolvasásokra. Az archaikus imádságokra jellemző elemeket – az 
olvasásért és terjesztésért bűnbocsánatot nyer az olvasója – tartalmaz, mely 
megerősíti a szövegek szintén archaikus jellegét.

„Boldog pedig az ki e levelet megvizsgálja, s másoknak fogja 
ajándékozni, annak minden bünei meg fognak bocsáttatni s a 
mennyország lakosai lesznek, ha Isten parancsát is megtartják.” – 
Részlet Jézus Krisztus leveléből. 

„Ki e könyvet leírja vagy megmutatja másnak, az kegyelmet 
talál az Istennél.” – Részlet Szűz Mária leveléből

238 Jung, 1983
239 Lengyel, 2003
240 Fülöp, 2013
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Ezek az iratok tulajdonképpen a bajelhárító, igézést és szemverést elhárító, 
rontást megakadályozó, vagyis oltalmat hozó tárgyak sorába tartoznak. Emellett 
megerősítik azt a feltételezést, hogy a kimondott szónak hatalma van, melynek 
hatását a többszöri ismétlés által tovább fokozhatják. Úgy hat az érzelmekre, az 
elmére, hogy az olvasó cselekedeteit is jó irányba befolyásolja. 

A helyi adatgyűjtésemből kiderült, hogy a leveleket nem használták és 
használják a közösségi és hivatalos egyházi alkalmakon. Azonban a levélben rejlő 
utasításoknak megfelelően másolták és továbbadták azokat, mert annak olvasása és 
sokszorosítása szinte mágikus erővel bírt. „Oda kell adni, hogy hát had imádkozzák 
mások is, had olvassák…” – mondja Pilipkó Margit. A szövegben a következő 
utasítást olvashatjuk:

„S tudósítlak áldott keresztények ki e könyvnek hitelt nem 
adand, az átkozott legyen és a mennyországot meg nem fogja látni. S 
ha megtartjátok Isten parancsait, s töredelmes penitenciát fogtok 
tartani, akkor megbocsát nektek az Isten. Ha vétkeitek száma oly 
nagy volna is, mint az egek csillagai, vagy mint a tenger homokja, 
vagy mint az erdők levelei, vagy mint a föld füvei, akinél e könyv 
meglesz s másnak nem fogja mutatni, átkozott legyen, s 
bünbocsánatja nem lesz.” – részlet Szűz Mária leveléből.

A levelek használata a mindennapokban

A szent levelek kapcsán a természetfeletti és az ember közvetlen kapcsolatára 
következtethetünk. A természetfelettivel való kapcsolattartás ily módon erősítette 
hitében az egyént, és arra sarkallta, hogy betartsa az egyházi előírásokat és annak 
megfelelően vallásos és szent életet éljen. Így a szent levelek, mivel egyenesen 
isteni eredetre vezethetők, valamiféle mágikus erővel bírtak, megóvták az olvasót a 
bajtól és védték a nehéz időkben. A kimondott szónak ereje van, ezért gyakran 
hangosan olvasták fel a levél szövegeit, még akkor is, ha egyedül imádkoztak. 
Nemcsak a levél olvasása és továbbadása, hanem pusztán birtoklása is védelmet 
adott. 

A szövegek hétköznapi használatának megfogalmazásánál mindenképpen az 
adatközlők által elmondott információkra támaszkodhatom. Jómagam katolikus 
családban nőttem fel, így a levelek létezéséről a kutatás alatt szereztem tudomást. S 
egyúttal meg is bizonyosodtam afelől, hogy milyen sokat jelentenek a szövegek az 
olvasó, a hithű keresztény ember számára. Erőt ad a mindennapokhoz, kitartást a 
betegségben, bíztatást a gyógyulásban. A leveleket tartalmazó füzetecskékre – 
mivel a nyomtatott kiadvány kuriózumnak minősült – jellemző a mindennapos 
használat. A reggeli vagy esteli imádkozás, áhítat szerves része a levelek elolvasása 
is. A bennük rejlő információk, üzenetek emellett nap mint nap emlékeztetik az 
olvasót a bűnök sokféleségére, és a büntetés példájával elrettentik annak 
elkövetésével. Így lényegében az isten szerinti egyenes útra vezetnek. 
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A leveleket leginkább egyénileg használták, olvasták. Nem találkoztam olyan 
példával, ahol közösen olvasták volna, noha szakirodalmi utalásokban olvashatunk 
ilyenekről241. 

A településen mindössze néhány éve végzek kutatómunkát. Ez idő alatt 
tizenöt archaikus imádságot és a szent levelek két típusának több előfordulását 
sikerült lejegyeznem. A gyűjtést nem tekintem lezártnak, noha úgy vélem e rövid 
ízelítő is elegendő ahhoz, hogy láthassuk, az írásbeliség is tartogat izgalmas 
szövegeket, azon belül motívumokat a néprajztudomány számára. Annál is inkább, 
hogy a népi írásbeliség területén eddig vidékünkön még nem jelent meg hasonló 
írás és nagyobb elemző munka sem történt. Befejezésül szeretném még 
megjegyezni, hogy igen fontos feladata lenne a kárpátaljai néprajzkutatásnak, hogy 
minél nagyobb területet felölelve hozzálásson a népi kéziratok összegyűjtéséhez, 
hiszen a szövegek nemcsak a néprajztudomány számára szolgáltatnak adalékokat, 
hanem egyéb tudományágak is táplálkozhatnak belőlük. 
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A házassággal kapcsolatos „devianciák” bemutatása Tiszaújlak 
példáján a dualizmus korában**

Asztalos Annamária
A szerző: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatója 
A tanulmányt megjelenésre ajánlotta: Szamborovszkyné Dr. Nagy Ibolya.

A továbbiakban vázolt kutatás keretében a dualizmus végén Tiszaújlakon 
jelen lévő házassággal kapcsolatos “devianciákat” igyekeztünk minél átláthatóbban 
bemutatni, különös tekintettel a válásokra, vadházasságokra és a törvénytelen 
gyerekek kérdésére. A téma megírásának módszere a szakirodalmi szintézisen 
illetve a levéltári kutatáson alapul, utóbbit a Kárpátaljai Területi Állami 
Levéltárban végeztük.

A házassági szokások vizsgálatánál az egyik legfontosabb kérdés, hogy a 
vizsgált térségben a keleti, tehát korai vagy a nyugati, vagyis késői házasodási 
minta volt-e a jelen. Az ország dualizmuskori adatai azt mutatják, hogy míg a 
vidéki részekre a keleti, addig a városokra a nyugati házasodási minta volt 
jellemző. Tiszaújlak nagyközség volt, így a település fontos szerepet töltött be a 
környék gazdasági, kereskedelmi életében. A vizsgálat során több szempontot 
figyelembe véve lehetett csak megállapítani, hogy a település besorolható-e az 
előbb említett házasodási minták egyikébe vagy mindkét modellből találni 
jellegzetességeket.

Válás

A dualizmus korában a házasságot hivatalosan két módon lehetett megszüntetni, 
az egyik lehetőség erre a válás volt – amelyhez nem volt szükség mindkét fél 
beleegyezésére –, a másik pedig az özvegyülés. A válással a már alkalmatlanná vált 
házassági kapcsolatnak törvényesen véget vethettek, de ezt csupán bírói úton lehetett 
jogerősen érvényteleníteni vagy felbontani. Azonban azt tudni kell, hogy a 
„különválással” még nem szűnt meg a házasság, hiszen ezzel a házasfelek bár külön 
éltek, viszont a kettejük között megkötött házasság továbbra is érvényben maradt.242

Minden házasság gazdasági, társadalmi és jogi következményekkel jár, s ennek 
következtében minden társadalomban meg van határozva, hogy milyen szabályok 
alapján lehet házasságot kötni és milyen előírások által lehet a házasságot 
megszüntetni.243 Bármelyházasságban bekövetkezhetnek olyan problémák, melynek 
következtében megszüntethető a házassági együttélés.244

** A kutatás az Eötvös Loránd Tudományegyetem által meghirdetettMárton Áron Szakkollégiumi 
Program keretében valósult meg.
242 Kollega Tarsoly, 1997. 
243Csernák 1996. 2-3. sz. 
244Kollega Tarsoly, 1997.
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A válásnak már ebben a korban is nagyon fontos funkciója volt, hiszen ennek 
következtében az emberek rendezni tudták a családi viszonyaikat. A dualizmus korában 
a Magyar Királyságban élő embereknek csak nagyon kevés része folyamodott a 
váláshoz. Ehhez minden bizonnyal hozzájárult az a tényező is, hogy az emberek 
többsége elítélte és kiközösítette azokat a személyeket, akik válás által vetettek véget 
házasságuknak. Az 1870–1880-as években mindössze a lakosság elenyésző része 
folyamodott váláshoz. A válásokszámának alakulása terén, figyelemreméltó és 
folyamatos növekedés csupán a századforduló után következett be. Az emelkedés 1907-
től kezdődően fokozatosan élénkült, ennek oka többek között abban keresendő, hogy a 
joggyakorlatban enyhítéseket vezettek be, amelyek hozzájárultak a válás könnyebb 
felbontásához.245

A történészek a válás számának növekedését a következő okokkal hozzák 
összefüggésbe: a 19. században bekövetkező változások, a hagyományos családi 
gazdaságok bomlása, valamint az a tény, hogy a nők egyre nagyobb többsége vállalt 
munkát. A városokban általában nagyobb számban történtek válások, mint vidéken, 
ugyanis a városi emberekre inkább volt jellemző a normaszegő viselkedés, mint a 
falusiakra.246

A házasságokra kihatott még a gazdaságilag fejlett városok, települések 
lakosságának növekedése, a különböző származású, etnikumú és vallású emberek 
keveredése, valamint az épített környezet, a lakásviszonyok, a városi életforma gyors 
ütemű változása. Mindezek közrejátszottak abban is, hogy a házasfelek a konfliktust 
hogyan oldották meg.

A házasságot felbontó pereknél a területi illetékesség az 1868-as törvény alapján 
érvényesült.247Az 1868. évi LIV. törvénycikk „a polgári törvénykezési rendtartás 
tárgyában” címet viselte.Ezen törvénycikk 22., 30-31. paragrafusai a következőket 
mondták ki:248

22. § „A római latin és görög szertartásukatholikusok, ugy szintén a keleti egyházi, 
valamint a mindkét felekezetüevangelikusok és unitáriusok jelenleg fennálló egyházi 
törvényszékeik illetősége alá egyedül a házassági, illetőleg vegyes házassági perek, és 
ezek is csak annyiban tartoznak, a mennyiben a házassági kötelék érvényességét és akár 
az ideiglenes elválást, akár a végképi felbontást tárgyazzák. Minden egyéb, a házassági 
viszonyból származható peres kérdések, melyekre nézve eddig az egyházi törvényszékek 
itéltek - jelesül a születés törvényességének kérdése, a perlekedő házastársak közt a 
gyermekek tartása és a házassági elválásból felmerülhető vagyoni követelések iránti 
keresetek - az illető polgári, - és pedig sz. kir. városok lakosaira nézve a városi, a megye 
egész területére nézve a megyei, és az 1-ső §-banemlitett kerületekben az illető kerületi 
törvényszékekhez utasittatnak....”

245Ruzsicska 2012.
246Nagy. 2012..
247Nagy 2017:. 
2481868. évi LIV. törvénycikk a polgári törvénykezési rendtartás tárgyában. 
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30. § Személyes keresetekben a birói illetőséget a mennyiben a kötelezettség 
teljesitésére bizonyos hely kikötve nincsen, rendszerint az alperesnek rendes lakhelye 
vagy állandó szállása szabályozza.

31. § Ha az alperes felváltva különböző helyeken lakik vagy tartózkodik: ezen 
helyek biróságai közt szabadon választhat a felperes.249

Az 1868. évi LIV. törvénycikkből kiderül, hogy az állami és a felekezeti 
szabályok határozták meg a válás lehetőségét és annak eljárását, s csupán 1895. október 
1-től, tehát amikor is életbe lépett a házasságot szabályozó törvény, létezett egységes 
bontótörvény a Magyar Királyság területén.250

A XIX. század végén zajlottak az egyházpolitikai harcok, amely összeütközés volt 
az egyház és az állam kölcsönös viszonyát szabályozó rendszerek között. E kultúrharc 
következtében, vagyis annak megszüntetése céljából születtek meg az egyházpolitikai 
törvények, több olyan törvényt is elfogadtak, amelyek segítettek lezárni a vitákat. Ekkor 
fogadták el az 1894. évi XXXI. törvénycikket is, ami a házasságot szabályozta.

Azzal, hogy bevezették a polgári házasságkötést, valamint a válást,– főképp a 
városokban – egyre csökkent azoknak az eseteknek a száma, ahol a házasságnak az 
egyik vagy másik fél halála vetett véget. Az 1880-as években vidéken a válások száma 
valamivel magasabb volt, mint a városban, de a statisztika tanúsága szerint ekkor még 
csak minden századik házasság végződött válással.251

A levéltári kutatásokból kiderült, hogy az 1895-1918 közötti években 
Tiszaújlakon köttetett 288 házasságból 8 végződött válással. Azt tudni kell, hogy az 
eljárás során az lesz a felperes, aki benyújtja a keresetet, aki ellen pedig a válópert 
elindítják, az az alperes. Ezeknél a válásoknál összesen hét esetben volt a férj a felperes, 
és csupán egy alkalommal volt a feleség a kezdeményező.252

Tiszaújlakon a 16 elvált ember vallásfelekezeti megoszlása a következőképpen 
oszlott meg: összesen 7 volt reformátusnak253 feltüntetve, 3 volt izraelita, 2 volt 
görögkatolikus, 2 volt római katolikus, 1 volt unitárius, egy estben azonban nem volt 
feltüntetve a vallási hovatartozás.Ha megnézzük az 1. táblázatot, akkor láthatjuk, hogy a 
dualizmus végén, hogyan oszlott meg a vallási felekezetek száma.254

1. táblázat. A lakosság vallási megoszlása Tiszaújlakon (1880-1900-1910)255

1880 1900 1910

Izraelita 773 1055 1208

Római katolikus 738 771 817

Görögkatolikus 465 467 564

Református 594 703 866

Evangélikus 13 12 14

Görög keleti 1 - 1

Egyéb 4 - -

Összesen 2588 3008 3470

249 1868. évi LIV. törvénycikk a polgári törvénykezési rendtartás tárgyában. 
250 2008. 116 o.
251Paládi-Kovács 1988-2002. 
252KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-2., 2a., 3-4., 6-14., 15a., 16-17., 19., 21-24. ügyirat.
253 A levéltári iratokban gyakran használták a vallási hovatartozás kitöltésekor az ev. ref. 
rövidítést, ami megtévesztő lehet az olvasó számára. De azt tudni kell, hogy az 1904. évi 2. 
budapesti országos református zsinat az általuk alkotott törvényekben az ev. ref. egyházat, mint az 
ev. ref. vallást reformátusnak nevezi. Ezt az 1907. évi legfelső elhatározás is jóváhagyta. Így az ev. 
ref. egyház és vallás hivatalos elnevezése református lett.
254KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-2., 2a., 3-4., 6-14., 15a., 16-17., 19., 21-24. ügyirat.
255Kárpátalja településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) adatai (1880-1941). Budapest, 1996.
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A legtöbb lélekszámmal az izraeliták és a római katolikusok rendelkeztek, 
közülük mégis kevesebben folyamodtak váláshoz, mint a protestáns vallásúak 
közül, mert az utóbbi – bár lélekszámát elnézve a 3. helyen állt–az előző két 
felekezetnél kicsivel több esetben élt a válás lehetőségével.  Azt, hogy a vallási 
felekezet hozzájárult-e a válások számának alakulásához, ezekből az adatokból 
nem szűrhető le biztosan, ezt csak abban az esetben tudnánk megállapítani, ha több 
évtizedet előre haladva rendelkeznénk adatokkal. Ismerve az erre az időszakra 
vonatkozó adatokat, annyit leszögezhetünk, hogy valamelyest többen váltak el a 
protestánsok közül. Azonban azt tudni kell, hogy a vallási hovatartozás és a válás 
közti összefüggés helységenként is eltérő képet mutat.

Vadházasság

Vadházasság alatt azt az állapotot értjük, amikor egy férfi és egy nő tartós 
kapcsolatban él együtt házasságkötés nélkül. A 18. században vadházasság csak 
ritkán fordult elő, mivel azt mind az egyház mind a közvélemény elítélte. Bár a 
dualizmus korában sem nézték jó szemmel az effajta együttélést, azonban a 
kiegyezés után pár évvel, az 1870-es évektől egyre inkább elterjedté vált. A 
vadházasságban élés az elváltakra, özvegyekre volt elsősorban jellemző.256

A vadházasságban élők a legtöbb esetben a válás drágasága és nehézségei, a 
vallási különbség, az egyes felekezetek váláshoz kapcsolódó kritériumai, az esküvő 
drágasága,a szülők ellenkezése, illetve a katonai szolgálat miatt kényszerültek rá. 
"Aranyosszéken akárhány legény, ki még nem katonáskodott, szülői beleegyezésével 
lép vadházasságra, melyet csak a szolgálat után törvényesítenek esküvel."A XIX. 
század végétől a paraszti társadalomban elismerték a vadházasságban élést, életmódjuk 
– a jogi aktus hiányát leszámítva – olyan volt, mint a házasoké, tehát együtt éltek, 
szexuális kapcsolatot tartottak fenn, utódokat hoztak létre. Bár a paraszti társadalom 
elismerte a vadházasságot, azonban az ebből született gyerekek jog szerint 
törvénytelennek számítottak, ennek ellenére nem bántak velük kitaszítottként, 
szüleikkel együtt éltek és az apjuk nevén említették őket.257

Példának említhetjük meg a következő esetet: „Kövesden Vas Péter 
vadházasságban élt egy Simon nevű nővel, s halála után, noha nem esküdtek meg, 
az asszonyt mindenki özvegy Vas Péternének s gyermekét Vas Gyulának hívta.”258

Felmerülhet a kérdés, hogy vajon a vallási hovatartozás szerepet játszott-e a 
vadházasságok számának alakulásában? Dömötör János lelkész azt állapította meg, 
hogy a reformátusok között gyakori a vadházasság, Szász Károly 
szuperintendensnek259 írt válaszlevelében a következőket írta: „borzasztó 
kényesek, a legkisebb ok, egy kis duzzogás, békétlenség elegendő, hogy egymást 

256Balázs Kovács 2000.)
257Vajda 1995.) 
258Jankó. 
259 Szuperintendens - az egyházkerület élén álló lelkész.
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elhagyják. Ismerek köztük olyan házasokat, akiknél a házassági eskü alig hogy 
elhangzott, a nélkül, hogy a házasság elhálás által is ténnyé válhatott volna, már 
szétmentek.” Azonban azt hozzá kell tenni, hogy Dömötör János ezt Bölcske 
községre vonatkozólag állapította meg.260

Jankó János a munkájában viszont az írja, hogy „Aranyosszéken, akárcsak 
Tordán a relatíve legtöbb vadházasságot a katolikusok kötötték. Az olyan 
falvakban, ahol a reformátusok és unitáriusok élnek, a vadházasság általában 
sokkal kevesebb.” Mindezekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy bár van 
összefüggés a vadházasságok számának alakulása és a vallási hovatartozás között, 
azonban az helységenként eltért, hogy melyik felekezet körében volt nagyobb 
ennek száma.261

Az általunk végzett levéltári kutatásokból kiderült, hogy 1895-1918 közötti 
években Tiszaújlakon köttetett 288 házasságból mindössze két olyan eset van, 
amelyeknél fel van tüntetve az a megjegyzés, megállapítás, hogy a frigyet kötni 
akaró felek közös háztartásban élnek. Ezenkívül egy utólagos kiigazításokat 
tartalmazó iratban még további egy esetben van leírva, hogy a partnerek 
vadházasságban élnek. A 3 esetből, azonban csak egynél tudjuk azt, hogy mióta él 
a férfi és a nő élettársi kapcsolatban, a másik kettőnél nincs ilyen információnk.262

Abban az egy esetben, amelynél tudjuk mióta élnek a partnerek vadházasságban, 
az iratban le volt írva, hogy a pár 1908-ban kötött házasságot, de már 30 éve 
vadházasságban élnek. Tehát ez a pár 30 év együttélés után döntött úgy, hogy 
házasságra lépnek egymással.263 Ez nem egyedüli és rendkívüli eset, ugyanis voltak 
párok, akik több gyerek megszületése után kötöttek csak házasságot, de előfordult 
olyan is, hogy a párok nem léptek frigyre egymással.264 Ennél a párnál a férj 
református, míg a feleség izraelita vallásúnak volt feltüntetve az iratokban. Nem tudjuk 
a pontos okát, de lehetséges, hogy a vallási különbség miatt nem kötöttek egymással 
házasságot korábban.265 Bár a legtöbb házasságban jelen van lelki vagy felfogásbeli 
eltérés, ennek ellenére ebben a korban ezek nem okoztak annyira nagy problémát 
valamint vitákat, mint a házasságban jelen lévő vallásbeli különbségek.266

Felekezeti összetétel alapján az adott időszakban Tiszaújlakon megkötött 
házasságok36%-a volt vegyes, vagyis, amint azt az adatok mutatják az emberek 
igyekeztek olyan társat választani, aki azonos felekezethez tartozott. Számbelileg a 
legtöbb vegyes házasság a katolikusok és protestánsok között köttetett. Az izraelita 
vallásúakról elmondható, hogy főképp egymás között házasodtak, ugyanis a 
levéltári iratokban nagyon kevés olyan frigy volt, amelynél egy izraelita más 

260Nagy Janka. 
261Vajda 1995.
262KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-2., 2a., 3-4., 6-14., 15a., 16-17., 19., 21-24. ügyirat.
263Uo.
264Balázs Kovács 2000.
265KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-2., 2a., 3-4., 6-14., 15a., 16-17., 19., 21-24. ügyirat.
266Karner Károly: A felekezetek Magyarországon a statisztika megvilágításában. 
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vallásúval kötött házasságot. S az esetünkben lévő vadházasság is egy református 
és egy izraelita vallású között jött létre.267

Az előbb említett esetnél a nő 27 éves, míg a férfi 44 éves volt, amikor a 
vadházasság létrejött köztük, tehát nem ifjúkorban, még éretlen életkorukban járó 
emberek, hanem érett személyek döntöttek úgy, hogy házasság nélkül fognak együtt 
élni tudván, hogy ezt a kor társadalmanem tartja elfogadhatónak.Ráadásul ennél a 
párnál 17 év volt a korkülönbség, holott az adatok alapján az 1895-1918 közötti 
időszakban a településen kötött házasságoknál a korkülönbség 1-5 év között 
mozgott.268

A másik párról azt tudtuk meg, hogy a házasságot kötni kívánó partnerek 
állandóan közös háztartásban élnek és szabad állapotúak, tehát a vőlegény nőtlen, a 
menyasszony pedig hajadon. Az viszont nincs feltüntetve, hogy mióta élnek közös 
háztartásban. Míg a harmadik párról egy bizonyos utólagos kiigazításokat269 
tartalmazó iratból szereztünk információt. Ebből csak annyit tudtunk meg, hogy 
Jurácskó Anna és Subert Ferencz vadházasságban él, és hogy ebből az 
együttélésből született egy gyermek.270

A vadházasságról azért is fontos beszélni, mert a törvénytelen gyerekek 
gyakran születtek ilyen állapotban, ahogyan az a harmadik pár esetében is történt. 
Mivel az ilyen kapcsolatból született gyermek szülei nem voltak házasok, ezért az 
utódot törvénytelen állapotúnak tüntették fel az iratokban. Az ilyen házasságból 
születetteket sajnos sok esetben kirekesztették a társadalomból.271

Törvénytelen gyerekek

„A házasság társadalmilag elismert törvényes viszony férfi és nő között, 
amelynek alapja a gazdasági együttműködés, erkölcsileg elfogadott szexuális 
érintkezés és utódok létrehozása.”272 Ebben az időszakban a magyar lakosság 
körében a házasságot nagyra becsülték. Ez mutatkozott meg abban is, hogy a 
szülők a gyermekeiket a házasságra ösztönözték, a házasságban élést pedig 
előnyben részesítették.Azonban felmerülhettek olyan okok, amelyek miatt az 
emberek nem tudtak, vagy csak nem akartak házasságra lépni. A házasságon kívül 
született gyerekek, azonban törvénytelennek számítottak.273

A törvénytelen gyerekek születhettek:
1. Lányok házasság előtti nemi viszonyából;
2. Házassági kötelékben, de nem a házassági kapcsolatból;

267KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-2., 2a., 3-4., 6-14., 15a., 16-17., 19., 21-24. ügyirat.
268 Uo.
269 Olyan dokumentum, amelybe a korábban egy iratba helytelenül bejegyzett adatokat helyesen 
tüntetik fel.
270KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-2., 2a., 3-4., 6-14., 15a., 16-17., 19., 21-24. ügyirat.
271Ruzsicska 2012.
272Ortutay-Nagy 1979.
273Kollega Tarsoly 1997.



III., IV. és V. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia tanulmányai

172

3. Özvegyek nemi kontaktusából;
4. Vadházasságból.274

A házasság előtt folytatott nemi viszonyból, lány anyától született 
törvénytelen gyereket szigorúan elítélték, de ha a megesett lányt a gyerek 
megszületése előtt feleségül vették, akkor a csemetét nem törvénytelennek 
könyvelték el.275A lányok engedékenységéről és teherbe esésének okáról Kapros 
Márta a következőket írta: „Nyílván volt rá eset, amikor a fiatalok kölcsönösen 
szerették egymást, s érzelmi alapon jutottak el a szexuális együttlét igenléséig… 
Tapasztalatom szerint azt tarthatjuk leggyakoribbnak, hogy a férjhez menés 
reményében engedtek az ilyen irányú közeledésnek. Tisztában voltak ezzel a 
legények is, s nemegyszer felelőtlen ígéretekkel próbálták rávenni a lányokat. A 
leány engedékenysége mögött álhatott a vénlánysorstól való félelem, máskor az 
illető legényhez való érzelmi vagy anyagi szempontú ragaszkodás.” Kapros Márta 
azt is leírta munkájában, hogy a szülők gyakran engedélyezték a fiatal pár szexuális 
életét, ha lányuk egy módosabb fiúval jött össze.Mindezt el is mesélték a faluban, 
abban a reményben, hogy a fiú ezek után megkéri lányuk kezét és elveszi őt 
feleségül.276

Ha a gyerek a házassági kötelékben, de nem a házassági kapcsolatból 
született, akkor a férj nem minden esetben tudta azt meg, de ha mégis rájött, akkor 
a házasság néha válással végződött.277„Ha a férj magtalannak bizonyult… a 
gyereket nagyon kívánó asszonynak „kakascserét” tanácsoltak országszerte, 
vagyis, hogy közösüljön mással, ahogy Fehér megyében mondták: el kell járni a 
szomszédasszony kakasához. Az utódra, munkaerőre vágyó férj titkon még örül is 
az ilyen gyereknek.”278Tehát olyan eset is volt, hogy a férj nevére vette a gyereket 
és sajátjaként nevelte, ez inkább abban az esetben fordult elő, amikor a házaspárnak 
a férj miatt nem lehetett gyereke.279

A parasztközösségekben, ha egy özvegyasszony szült törvénytelen gyereket, 
akkor azt nem ítélték el annyira szigorúan. Fél Edit munkájában egy érdekes esetet 
írt le: „Egy fiatalasszonynak meghalt az ura, s egy lány maradt a házasságból. Az 
asszony férje családjánál maradt, s együtt élt apósával. Az együttélésből gyermek is 
született, „kit a meghalt apa vezeték- és keresztnevén szólítanak”.”280

A vadházasságban élők, bár együtt éltek, de mivel jogilag nem voltak 
házasok, ezért az ebből a kapcsolatból származó gyerekeket is törvénytelen 
állapotúnak tüntették fel.281

274Vajda 1995.
275 Uo.
276Kapros 1984.) 
277Kapros 1984.
278Vajda 1995.
279Kapros 1984.
280Vajda 1995.
281Ruzsicska 2012.
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Szerencsénkre a házassági anyakönyvi kivonatok dokumentumaiban 
megtalálható az emberek keresztlevele is, amelyekben fel van tüntetve az is, hogy 
az egyének törvényes vagy törvénytelen állapotúak-e. A vizsgált településen is 
voltak olyan személyek, akik nem házassági állapotból fogantattak.282

A levéltári kutatásból az derült ki, hogy 19 törvénytelen gyerek született az 
1871-1904 közötti időszakban Tiszaújlakon.283Varga Gyula szerint kapcsolat van 
az anya társadalmi státusza és a születendő gyermek állapota között. Munkájában 
azt írta, hogy a Kismarja nevezetű faluban a teherbe esett lányok között a legtöbb 
szolgálóként vagy cselédként dolgozott, vagyis alacsony társadalmi státusszal 
rendelkeztek.284A levéltári iratokban, a legtöbb esetben fel van tüntetve a 
házasodni kívánó felek foglalkozása, semellett a szülők állása is be van jegyezve. 
Azonban néha a foglalkozás rubrikája nincs kitöltve, ami nehezíti a munkánkat. 
Tiszaújlakon a 19 esetből 9 alkalommal tüntették fel az anya foglalkozását. A 
kevés adat következtében nem tudtuk megállapítani azt, hogy a törvénytelen 
állapotúak édesanyja átlagos viszonylatban milyen társadalmi státusszal 
rendelkezett.Azonban annál a 9 esetnél, amelynél az anya munkája is adott, kiderül, 
hogy a nők több mint fele alacsony társadalmi rétegbe tartozik: házicselédként, 
földművesként vagy napszámosként dolgoztak, hármanpedig háztartásbeliként 
voltak feltüntetve.285

A törvénytelen utódot szülő anyák vallási hovatartozásuk szerint 7-en voltak 
római katolikusok, 6-an voltak reformátusok, 5-en voltak görögkatolikusok, 1 
esetben – mivel utólagos kiigazításra szolgáló iratból szereztük az információt – 
nem volt bejegyezve az anya vallási hovatartozása.286Ebből azt a következtetést 
szűrhetjük le, hogy az esetek felénél tartozott az anya a katolikus egyház 
egyikéhez, míg a protestáns felekezetűekhez tartozók jóval kevesebben voltak. 
Valószínű ehhez az is hozzájárult, hogy a településen lakó katolikus egyház hívei 
számban többen voltak, mint a protestáns egyházhoz tartozó személyek.

A 19 törvénytelen gyerek között két olyan eset volt, amelynél a természetes 
apa287 később elismerte gyermekét. A levéltári iratokból kiderült, hogy az egyik 
esetben a házasságra lépni kívánó menyasszony 24 évesen szült egy törvénytelen 
gyereket, amit aztán 3 évre rá az őt feleségül venni kívánó vőlegény sajátjaként 
ismert el. S a szülők kérték, hogy az iratokban törvényesként tüntessék fel a 
gyereket. Az egyik iratban a gyerek családnevét is említik, ami a menyasszonyéval 
egyezik meg, tehát nyílván csak a házasság megkötése után jegyezték be 
törvényesnek az utódot.288

282KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-2., 2a., 3-4., 6-14., 15a., 16-17., 19., 21-24. ügyirat.
283 Uo.
284Varga. 
285 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-2., 2a., 3-4., 6-14., 15a., 16-17., 19., 21-24. ügyirat.
286Uo.
287 Olyan személy, aki a gyermekét házasságon kívül nemzette.
288KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-2., 2a., 3-4., 6-14., 15a., 16-17., 19., 21-24. ügyirat.
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A második esetben a menyasszony volt a törvénytelen származású, s a 
születési anyakönyvi kivonatba is ilyen állapottal jegyezték be. Azonban a 
házassági jegyzékben már feltüntették a természetes apát, tehát ebben az esetben is 
utólag házasodhatott össze gyermeke anyjával és ismerte el az apa sajátjaként a 
gyereket. A menyasszony az iratokban az anyja családnevével volt bejegyezve. 
Amint azt már a fentiekben is említettem előfordultak olyan esetek, hogy a 
természetes apa csak évek múltán ismeri el gyermekét, azt viszont, hogy milyen 
okból kifolyólag nem tette meg ezt korábban nem tudjuk.289

Közös az előbb említett két esetben az, hogy a törvénytelen gyereket szülő 
anyák háztartásbeliként voltak feltüntetve. Azonban azt tudni kell, hogy ezt a 
foglalkozást nem csak az alacsony társadalmi státuszban élők űzték. A 
Tiszaújlakon élő nők több mint felének ugyanis ez volt a foglalkozása a 
korszakban. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg nemcsak azok az asszonyok szültek 
törvénytelen gyereket, akik alacsony társadalmi rétegbe tartoztak, hanem azok is, 
akik magas társadalmi pozícióval rendelkeztek.290

Összegzésképpen kijelenthetjük, hogy bár a korszakban engedélyezett volt a 
válás, azonban ennek ellenére kevés ember folyamodott a házasság 
felbontásához.A vadházasságok esetében ugyanez volt a helyzet, a korszak 
társadalma helytelenítette ezt az élettársi kapcsolatot, s a házastársi viszonyt 
részesítették előnyben, amely által az utódnemzés is törvényes keretek között 
mehetett végbe.

Amennyiben figyelembe vesszük, hogy Tiszaújlak lakossága 1910-re 
majdnem elérte a 3500 főt, akkor azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a 
közösségben nagyon kevesen viselkedtek a társadalom normáitól eltérően. Így 
például az emberek többsége igyekezett megóvni utódát a társadalomból való 
kirekesztéstől, azzal, hogy nem törvénytelen státuszbannevelték fel gyermeküket.

A fentebb említettekből leszűrhető, hogy a dualizmus végén a településre 
még nem jutott el nagymértékben a nyugati világ hatása. Az emberek a keleti 
térségekre jellemző életmódot folytattak, tehát próbáltak lehetőségeikhez mérten 
korán házasságot kötni, a házasságban felmerülő problémákat nem a frigy 
felbontásával megoldani, illetve törvényes utódokat létrehozni. A korszak embere 
igyekezett erkölcsös életmódot folytatni, amelynek következtében a társadalomba 
való beilleszkedés könnyebben végbemehetett, mindennemű kirekesztettség nélkül.
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