
A magyar görögkatolikus papság népszerűtlenségének okai és a hajdúdorogi 

egyházmegye elleni támadások a püspökség megalakításának időszakában 

 

 

A magyar nyelvű liturgiáért folytatott évtizedes küzdelem mellett a huszadik század 

elején két hullámban jelentkező skizma mozgalom volt az az eseménysorozat, amelynek 

kapcsán a görögkatolikus egyház és papjai az országos közvélemény előtt szerephez 

jutottak. Ám amíg a magyar ajkú keleti keresztények és papjaik nemzeti identitásuk 

elismeréséért folytatott törekvései általában véve találkoztak a nyilvánosság 

szimpátiájával, addig a skizma perek kapcsán betöltött szerepük már erősen megosztotta 

az embereket. Ebben komoly szerepe volt a sajtónak is, amely főleg kezdetben nagy 

nyilvánosságot biztosított az ezzel kapcsolatos eseményeknek, és cikkeikben látványosan 

agitálták olvasóikat annak megfelelően, hogy milyen politikai csoportosulás eszméit 

képviselték. A továbbiakban azt vizsgálom meg, hogy milyen szerepet töltöttek be a 

görög katolikus egyház papjai a mára elfeledett, a 19-20. század fordulóján viszont nagy 

belpolitikai vihart kavaró, és elhúzódó skizma ügyben. 

A magyar politikai elit - miközben a dualizmus Magyarországának minden polgárát a 

törvény és a jog előtt egyenrangúnak ismerte el - következetesen ragaszkodott az 

egységes politikai nemzet definíciójához, vagyis a nemzetiségeket nem ismerte el önálló 

politikai tényezőként. (Romsics. 2005: 84.) Ez a tény alapvetően meghatározta a 

magyarországi nemzetiségi törekvések irányát, és jellemezte a magyar kormányokhoz 

való viszonyát. Ez a viszony különösen feszültté és bizalmatlanná vált az I. világháború 

előtti években, amikorra világossá vált, hogy a nemzetközi politikában milyen 

érdekszövetségek néznek egymással farkasszemet, és nyilvánvaló lett, hogy a világban 

zajló események egyre közelebb hozzák a háborút. Mivel ezen a belpolitikai helyzeten 

nem sikerült változtatni, ezért „1914 augusztusában Magyarország úgy lépett be a 

háborúba, hogy a lakosságának közel felét alkotó nemzetiségek, vagy legalábbis azok 

közvélemény-formáló elitcsoportjainak politikai lojalitása a legmesszebbmenőkig 

megkérdőjelezhető volt.” (Romsics. 2005: 87.) 

Ez alapvetően érthető volt, hiszen egyetlen magyarországi nemzetiség sem kapta meg 

azokat az engedményeket, amelyeket a kormánytól követeltek. Ennél fogva maga a 

kormány is alapvető bizalmatlansággal fordult országának nemzetiségei felé. A skizma 

mozgalomban kiéleződő ellentétek azonban mégsem sorolhatók a klasszikus 

kormányzati-nemzetiségi feszültségek körébe. Legfőképpen azért nem, mert egy olyan 

közösség lett akaratlanul főszereplője ennek, amelyet nem is tartottak külön 

nemzetiségnek. A ruszinokról van szó, akiket akkoriban ruténeknek neveztek. (Botlik. 

1997: 135.) 

Ebben az időben ez a népesség „…még csak a kulturális-nyelvi ébredés fejlettségi fokát 

élte, és lényegében az első világháború kitöréséig tartó másfél évtizedben sem fejlődött 

szervezett, a céljait is megfogalmazó politikai mozgalommá.” (Botlik. 1997: 136.) 



Hogy miképpen sikerült mégis ezeknek az éveknek az egyik legnagyobb visszhangot 

kiváltó nemzeti, nemzetiségi ügyévé tenni ennek a népességnek a vallásváltoztatási 

szándékát, és hogyan tett szert olyan ellentmondásos szerepre ebben a görög katolikus 

papság, az jól rekonstruálható a korabeli sajtó, és a szakirodalom írásai alapján. 

Az 1900. évi népszámlálás szerint 424.774 rutén élt Magyarországon. Létszámuk a teljes 

népességen belül 2,5%-ot tett ki, vagyis annyit, amennyit a szerbeké is. (Történeti 

statisztikai idősorok 1867-1992. 1992: 236.) 

Az ország legelmaradottabb vidékein éltek a felvidéki Sáros vármegyétől Máramarosig, 

miközben volt egy jelentős létszámú, elmagyarosodott budapesti közösségük is, amelybe 

a rutén értelmiség színe-java tartozott. Ők voltak az asszimiláltak, akik saját népük 

elmagyarosítását fontos, és hazafias feladatként tartották számon. (Botlik. 1997: 135.) 

Ez azonban egyáltalán nem volt könnyű, és nem azért, mert egy már kialakult nemzeti 

azonosságtudatot kellett volna megváltoztatni, hanem - ahogy már említettük - azért, 

mert a ruszinok nem egy önálló politikai, nemzeti közösségként definiálták magukat, 

hanem vallási közösségként. Ennek az egyik legfőbb oka, hogy „A történeti 

Magyarországon a ruszinok lakta területek […] nem alkottak sem politikai, sem 

adminisztratív egységet, a vármegyék határai sem esetek egybe az etnikai határokkal.” 

(Udvari. 1990: 16.) 

A ruszin társadalom […] nem rendelkezett saját feudális uralkodó osztállyal, hiányzott a 

ruszin polgárság is. Egy viszonylag vékony egyházi értelmiségi réteg – papok, 

szerzetesek, tanítók-, s elenyésző számú kisnemesség mellett földművesek, pásztorok 

alkották a ruszin társadalmat. A fejletlen társadalmi struktúra következtében […] az 

egyház volt az egyetlen olyan intézmény, ahol az anyanyelvi kultúra és nyelvhasználat 

szerepet játszhatott. Az egyház, […] a magyarországi ruszinok népi-etnikai és 

egyszersmind kulturális, valamint potenciális politika kerete is volt.” (Udvari. 1990: 16.) 

„Asszimilációjukat az is akadályozta, hogy görög katolikus vallásuk és egyházuk 

lényegében a nemzeti elkülönülés lehetőségét is nyújtotta számukra, a magyarosító 

tendenciák ellenére a saját hagyományaik és kultúrájuk őrzője is volt. Ez azt jelentette, 

hogy a ruszinok vallása gyakorlatilag teljesen lefedte nemzeti hovatartozásukat.” (Botlik. 

1997: 137.) 

A nemzeti elkülönülésre pedig azért nyújtott kiváló lehetőséget, mivel a magyar 

anyanyelvű görög katolikusok hiába ösztönözték a kormányzatot immár évtizedek óta, 

nemzeti alapon szervezett görög katolikus egyházmegyéje csak a románoknak és a szláv 

ajkúaknak volt, a magyaroknak pedig egészen 1912-ig nem.  (Timkó. 1987: 7.) 

A rutén skizma lényege az volt, hogy Máramaros vármegyében a román lakta, majd 

később a rutén területeken is, tömegesen tértek át az emberek az identitásukat 

meghatározó görög katolikusról az ortodox vallásra. A mozgalom olyan intenzitású volt, 

hogy rövidesen Bereg megyére is átterjedt és a mai Kárpátalja területén teljesedett ki. 



(Gönczi. 2007: 7.) A görög katolikus papság kezdettől fogva ellenségesen lépett fel az 

áttérőkkel szemben, és miután saját hatáskörében nem tudta megoldani a lassan már 

anyagi létalapját veszélyeztető mozgalom problémáját, ezért a munkácsi püspök révén 

erős kormányzati fellépést kértek hivatalosan is. (Gönczi. 2007: 51.) A korabeli baloldali 

radikális sajtó pedig –ahogy azt később látni fogjuk – kíméletlenül ostorozni kezdte az 

éppen magyar nemzeti alapon saját egyházmegyét követelő és szervező magyar ajkú 

görög katolikus lelkészeket, akiket a rábízott nép kizsákmányolásával és 

megtévesztésével vádolt. 

Az első áttérésekre 1900 decemberében került sor Szacsalon.  (Gönczi. 2007: 44.) 

Az áttérések kapcsán kézenfekvőnek tűnik, hogy a kiábrándult hívek a bizánci 

szertartású katolikus vallás helyett a szintén bizánci gyökerű és liturgikus nyelvében is 

rokon, szláv nyelvű ortodox felekezetet választották új felekezetüknek. Pedig ha a 

statisztikai adatokat megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy ez egyáltalán nem volt olyan 

egyértelmű.  A felekezeti megoszlás szerint ugyanis 1910-ben Kárpátalján 372 ezer 

görög katolikus élt, viszont mindössze 550 (!) ember vallotta magát ortodoxnak. A görög 

katolikusok után legnagyobb számban, 85 ezren zsidók, 65 ezren reformátusok, 48 ezren 

római katolikusok éltek. (Kemény. 1939: 42.) vagyis a rokon vallásnak tekinthető 

pravoszláv szellemiség azt megelőzően egyáltalán nem hatotta át ezt a közösséget. Ez 

pedig azért fontos, mert a sajtó egy része a korabeli történéseket és azt, ahogyan az 

államhatalom az ügyet kezelte „a lelkiismereti és vallási szabadság ellen intézett 

merénylet” definíciójával illette, noha a számok tanúsága szerint nem ideológiai, vagy 

vallási meghasonlás következménye volt a skizma mozgalom. (Gönczi. 2007: 92.) Ha így 

lett volna, akkor ennek a nyomait minden bizonnyal már korábban is lehetett volna 

érzékelni. Ilyen jelzés lett volna az ortodox vallás, valamint a görög katolikusok közötti 

„átjárás” is, de a számok tanúsága szerint ilyen nem volt. Ha lelki, illetve identitásbeli 

kérdés lett volna a két vallás közötti választás, akkor minden bizonnyal a két vallási 

csoport közötti óriási számbeli eltérés is kiegyensúlyozottabb képet mutatott volna 

ekkorra. Adódik tehát a kérdés, hogy ha nem hitbéli kérdések vezettek a tömeges 

áttérésekhez, akkor milyen okai lehettek a századfordulón és a 20. század tízes éveiben 

újra és újra erőre kapó vallásváltoztatásoknak.  

A szakirodalom több olyan okot sorol fel, amelyek befolyásolták a partiumi és kárpátaljai 

mozgalmakat. Abban azonban már eltér a történészek véleménye, hogy ezek közül 

melyek voltak azok, amelyek döntően befolyásolták az embereket a vallásváltoztatásban. 

Ennek a tisztázása pedig nem elhanyagolható elem a korabeli történések megítélése 

szempontjából, különösen, hogy országos vihart kavaró, és az akkori magyar belpolitikát 

huzamosabb ideig tematizáló ügy lett a mozgalomból. A téma egyik szakértője, Botlik 

József szerint a vallásváltoztatások egyik legfőbb oka az az Oroszországból támogatott 

pánszláv mozgalom volt, amely különféle módon a hazai ruténeket is befolyásolta, és 



lázította a görögkatolikus papság ellen. (Botlik. 1997: 183-185.) Bár magas orosz 

politikai körökbe vezető szálakat nem tudott felmutatni a korabeli rendőrségi vizsgálat és 

a témával foglalkozó történeti munkák sem, a szláv kapcsolatot mégsem lehet figyelmen 

kívül hagyni. Részben azért, mert a bírósági per alá vont személyek között több orosz, 

illetve szláv embert is találunk. (Gönczi. 2007: 85.) De ezt erősíti az időben szinte 

párhuzamosan bekövetkező debreceni bombamerénylet is, amelynek nyilvánvaló, és 

egyértelmű kapcsolata szintén nem volt az orosz titkosszolgálattal, mégis, a feltárt 

dokumentumok utólag valószínűsítik, hogy a román elkövetők mögött ez a szervezet 

húzódott meg. (Katkó. 2010: 318-319.) 

Mégis, a korabeli sajtó cikkei, és a levéltári kutatás is azt támasztja alá, hogy minden 

külső befolyás, és belső nemzetiségi ellentét kevés lett volna ahhoz, hogy a korabeli 

események ilyen látványos mozgalommá szélesedjenek, ha nem lettek volna már a napi 

megélhetést is veszélyeztető gazdasági okai a „lázadásnak”. A ruténség kétség kívül a 

Magyar Királyság legszegényebb és legelmaradottabb népe volt. (Botlik. 1997.) Ennek 

évszázadokra visszamenő gyökerei vannak, azonban az idők során helyzetük nem jobb, 

hanem egyre rosszabb lett. (Kemény. 1939.) Ráadásul úgy tűnik, hogy az a fentebb már 

említett görög katolikus papság, amelynek a mindennapi életben is fontos és pozitív 

vezető szerepet kellett volna betölteniük, nem segítette ezt a közösséget, hanem további 

terhekkel sújtotta. Erről ír a máramarosi perről szóló tudósításában Csécsy Imre is: „A 

születéstől a halálig nincs a rutén paraszt életének olyan mozzanata, ahol a pap ne 

"segítené" és a segítés fejében ne zsarolná csontig. De nem is a születéstől a halálig: 

már a születés előtt és még a halál után is körmeik közt tartják a rutén parasztot az 

isteni világrend, mint szövetkezet ügynökei. Ott kezdődik, amikor a várandós asszonyt 

tekintélyes szenteltvízrevaló fejében megáldja a pópa: a satnya kis emberállatot már az 

anyja méhében megzsarolja a lelkiatya, amikor még nem is tudja, hogy a világra fog 

jönni, s amikor ha tudná, sohasem akarna a világra jönni. És ott végződik, amikor a 

megboldogult szelleme ugyancsak nem ellenszolgáltatás nélkül megjelenik a Pásztory 

Árkád direkt e célra berendezett, magnéziumfényes, tömjénes és süllyesztős házi 

csodaszínpadán, hogy a könnyező hátramaradottakat halk túlvilági hangon rábírja egy kis 

váltó aláírására, vagy arra, hogy borjukat, malacukat, sovány vagyonkájukat még 

életükben ráírassák a szent életű és csodatevő szerzetesre...” (Csécsy Imre. 1914. 

Ukrajnától Máramarosig. Nyugat, 7. évf. 3. sz. 222.) A cikkben szereplő Pásztory Árkád 

görög katolikus bazilita szerzetes tehát már ebben az ügyben is, mint a felelősségére 

bízott egyszerű nép zsarnoka és kizsákmányolója jelenik meg, pedig mint később látni 

fogjuk, a szerzetessel kapcsolatos kutatási eredményeim ennél sokkal árnyaltabbá teszik 

a képet. Ehhez társul a Huszadik Század köréhez tartozó Aradi Viktornak az ezzel 

kapcsolatos, korabeli sajtóban megjelent cikke is, amelyben egyebek között azt emeli ki, 

hogy a papnak fizetendő párbér gyakran nagyobb terhet jelent a görög katolikus 



családok számára, mint az állami adó. (Aradi Victor. 1913. Tanulmányok a nemzetiségi 

kérdés köréhez, Huszadik Század, 13. évf. 9. sz. 266.) Az évtizedes mozgalomnak 

folyamatosan nagy sajtója volt, mint láthattuk, elsősorban a baloldali radikális 

tollforgatók körében, ami nagyon rossz visszhangot keltett, és rendkívül ellenszenvessé 

tette nemcsak az általában vett görög katolikus papságot, hanem magát a keleti 

keresztény vallást és magyar ajkú gyakorlóit is, akiket egyszerűen összemosva a többi 

görög katolikus vallású nemzetiséggel, csak magyar oroszoknak tituláltak. (Szabó. 

1913.) Döntően befolyásolta a görög katolikus egyházzal kapcsolatos közhangulatot az 

is, hogy a magyar kormány rendkívül keményen lépett fel a mozgalommal szemben, 

mintegy nép és nemzetmentő akcióként feltüntetve a kemény bánásmódot, amellyel az 

orosz hatalmi politika látványos visszaverését igyekeztek demonstrálni. Ennek a 

fellépésnek nem titkolt célja volt, hogy erősítse a magyarsághoz hű nacionalista érzést, 

és ellenszenvet váltson ki azokkal szemben, akik bármiféle fenyegetést jelenthetnek 

Magyarországra. (Gönczi. 2007.) Ilyen közhangulatban sikerült a magyar ajkú görög 

katolikusoknak elérniük egyik régi törekvésüket, a nemzeti alapon szervezett magyar 

görög katolikus püspökség felállítását. Annak, hogy a király és a kormányzat korábbi 

ellenállásán változtatva 1912-ben törvényt hozott a magyar ajkú Hajdúdorogi Görög 

Katolikus Egyházmegye megalakításáról, főként nagypolitikai okai vannak, amelyeket 

terjedelem hiányában most nem áll módomban részletezni. Minden esetre, amilyen nagy 

örömöt jelentett ez a magyar görög katolikusok körében, legalább olyan dühöt és 

ellenállást gerjesztett a szláv és román ajkú nemzetiség politikai köreiben és 

egyházaikban. Ennek a támadásnak lett a célpontja a korábban már említett, ekkor már 

országosan ismert, csodatévőként emlegetett bazilita szerzetes. Pásztory Árkád a skizma 

kapcsán őt ért támadások mellett korábban azzal váltott ki a korabeli sajtóban is 

megnyilvánuló ellenséges indulatokat, hogy akkora vagyonra tett szert, amely a 

nagybirtokosok közé emelte, majd pedig azzal, hogy ezt a jelentős vagyont a rögtön, 

megalakulása után nehéz helyzetbe került hajdúdorogi püspökségre hagyatékolta. A 

„kegyes atyaként” emlegetett szerzetessel kapcsolatosan folytatott kutatásaim 

nyilvánvalóvá tették, hogy a korabeli görög katolikus egyházi viszonyok megértése és a 

hajdúdorogi egyházmegye létrehozásának körülményei csak töredékesen ismerhetők 

meg Pásztory életének és működésének ismerete nélkül. 

A skizma mozgalomban komoly tekintélyvesztést elszenvedő görög katolikus papságot, 

és a magyar papok közül nevesítve is sajtó általi támadásnak kitett Pásztory Árkádot 

tehát akkor is kemény kritikák és támadások érték, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a 

korábban, főként nemzeti alapon létrehozott egyházmegyékből kihasítva a magyar ajkú 

hívők számára létrehozzák a Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyházmegyét. A 

támadásokhoz azonban fogást, konkrét célpontot kellett találni az egyházi szervezeten, 

és ezt az egyébként nagyon népszerű, és az országhatárokon túli ismertséggel is 



rendelkező Pásztory Árkádban találták meg a baloldali radikálisok. A Sándor néven 

anyakönyvezett pap 1844-ben, a Máramaros vármegyében lévő Lonkán született és a 

Máriapócson töltött tíz év alatt lett széles körben ismert és népszerű az emberek 

körében. (GKPL I-1-a. P-40/1915. és GKPL IV-3. 46/1885.) Már itt csodálatos 

gyógyításokat és jövendöléseket tulajdonítottak neki az emberek, ám az egyik 

rosszakarója feljelentette a szolgabírónál, ezért a Nagy Szent Bazil Rend elhelyezte 

innen. Előbb Kisbereznán, majd Bikszádon volt az ottani monostorok főnöke. (Munkácsi 

Sematizmus 1888: 176.) 1899-ben saját rendje, a baziliták vizsgálatot indítottak ellene, 

bizottság elé citálták, ahol vallatóra fogták vagyonával, csodatételeivel és életvitelével 

kapcsolatosan. A rend azonban ezt csak ürügyként használta fel, igazából így akarták a 

vagyonára rátenni a kezüket. (GKPL I-1-a. P-42/1899.) Ekkoriban már 400 hold földje és 

Szatmárnémetiben 12 szobás háza, és egyéb kisebb ingatlanai is voltak. Mivel ennek 

átadását a szerzetes megtagadta, végül 1902. februárjában a Szent Bazil Rend örök 

időkre kizárta soraiból. (GKPL I-1-a. P-42/1899.) Ez után a szerzetes egy Szatmár 

vármegyében található kistelepülésen élt, ahova híveinek tömege követte, és egy olyan 

egyházi sejtet hozott létre, amely addig ismeretlen volt az egyházi intézményrendszeren 

belül. Túrvékonyai birtokáról intézte gazdaságának ügyeit is, ami nagy rátermettséget és 

komoly felkészültséget igényelt, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy Árkád atyának 

szinte egyáltalán nem volt erre komoly apparátusa. Bár egységes vagyonfelmérés 

sohasem készült, noha többször hozzáfogtak, annyi bizonyos, hogy legalább 2.000 hold 

földje, 300 hold erdője és szőlője volt, amikor úgy döntött, hogy az egyházra hagyja 

birtokait. (Véghseő Tamás: During the War, 

Online:[http://byzantinohungarica.hu/node/614 Elérés dátuma: 2012. 08. 10.]) Élénk 

üzletmenetet igazolnak az ezekben az években keltezett, ma levéltárban őrzött 

dokumentumok. Széles körben kölcsönügyletek bonyolódtak és nem csak a 

környékbeliekkel, hanem időnként Budapesten élőkkel is. (GKPL I-1-a. P-20/1912.) Noha 

ellenlábasai uzsorázással és mások kisemmizésével vádolták, az adatok ezt cáfolják. 

(Aradi Viktor. Pásztory Árkád, Szabadgondolat 3. évf. 9. sz. 300.) Olyan 

magánhitelezésekről van itt szó, amelyek egy-egy vitás ügy kapcsán a bíróság előtt is 

megmérettek, és sohasem marasztalták el ezért, illetve a kölcsönzés körülményeiért a 

szerzetest. A levéltári források szerint Pásztory 5-8%-os kamatra adott kölcsön, de ha 

valaki nem tudta visszafizetni a felvett pénzt, akkor számos esetben lefoglalták a 

korábban meghatározott ingó, vagy ingatlan fedezetet. (GKPL I-1-a. P-14/1906.) Számos 

fennmaradt árverési hirdetmény bizonyítja ezt. (GKPL I-1-a. P-26/1916.) Úgy tűnik, ez 

fontos eleme volt a szerzetes vagyongyarapításának. Legalábbis erre lehet következtetni 

az ilyen esetek nagy számából. 

Pásztoryt egyébként az általa vezetett közösség részéről vallásos áhítat övezte. A 

közösség tagjai mindenüket bevitték egyfajta vagyonközösségbe, ellátásukról és 

http://byzantinohungarica.hu/node/614


erkölcsös életvitelükről pedig a szerzetes gondoskodott. A sokat támadott pap később 

úgy határozott, hogy vagyonát az állami támogatás hiánya miatt már-már végzetes 

helyzetbe sodródott hajdúdorogi püspökségre hagyja. Ekkoriban, vagyis 1913-an indított 

ellene újabb jogi támadást egykori közössége, a Bazilita Rend, és a frissen kinevezett 

püspök, Miklósy István védelmet ígért Pásztory Árkád számára a hagyaték fejében. 

(GKPL I-1-a. 500/1915.) (GKPL I-1-a 3703/1913. i.m.) Kétfrontos védekezésre kellett 

berendezkedniük. A máramarosi skizma ügye, és a nacionalista ellentéteket szító magyar 

ajkú egyházmegye létrejötte a sajtón keresztül folyamatos támadásnak volt kitéve, míg a 

másik oldalon, a bíróságon folyt a hadakozás a szerzetesi vagyonért. Ehhez társult egy 

kémvádi per, amely ekkor, 1915-ben, az I. világháború idején nagyon komoly ügynek 

számított, és így is kezelték a hatóságok. (GKPL I-1-a. 500/1915.) A több irányból is 

folyamatosan érkező nyomás rövidesen összeroppantotta az idős szerzetest, aki a 

hatóság által elrendelt házi őrizetben fejezte be életét a nyíregyházi püspöki palotában, 

1916. elején. 

 

Endrédi Csaba, történelem Ph.D. hallgató 

A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-

2012- 

0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói 

személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia 

program” című kiemelt projekt keretei között valósult meg. 
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