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BEVEZETÉS 

 

A szakdolgozat a görögkatolikus egyház helyzetét kívánja bemutatni Kárpátalján 1944–1949 

között. A munka feladata, hogy a témára vonatkozó szakirodalomra és forrásokra, valamint a 

korabeli sajtóra alapozva betekintést adjon a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye 1944–1949 

közötti helyzetébe. Írásunk célja továbbá, hogy értékelje és bemutassa azokat a lépéseket, melyeket 

a munkácsi püspökség vezetése tett az egyházmegye fennmaradása érdekében. A vizsgálni kívánt 

kérdés a kevésbé kutatott témák közé tartozik. Így a témára vonatkozó szakirodalmakra, forrásokra, 

illetve sajtóra alapozva kísérletet tettünk a magyar történelemtudomány e hiányának pótlására. 

Kárpátalja történetében sorsfordító eseménysorozat vette kezdetét az 1944-ben végbemenő 

szovjet megszállással. Teljes rendszerváltás történt, amelynek alapját képezte a vallási élet 

felszámolása és az ateizmus elterjesztése. Az 1944-es málenkij robot, a felnőtt férfilakosság 

elhurcolása mélyen megrázta a kárpátaljai magyarságot. Majd ezt követően kezdetét vette a szovjet 

terror újabb szakasza, a vallási élet felszámolása. A lelkészek megfélemlítésével és elhurcolásával 

egy tragikus fordulóponthoz ért az egyház, amely ettől kezdve folyamatosan gyengült. A vallási 

hovatartozás hiányában a lakosok hamarabb behódoltak a kommunizmusnak. 

A munka kidolgozásánál – többek között – feldolgozásra kerültek: GÖNCZI Andrea: A 

görögkatolikus egyház felszámolása az Orosz Föderáció Állami Levéltára anyagainak tükrében,1 BENDÁSZ 

Dániel: A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye a szovjet megszállás után és ma,2 továbbá RISKÓ 

Mariann: Chira Sándor (1897–1983), a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspökének élete és 

vértanúsága,3 valamint BOTLIK József: Hármas kereszt alatt,4 továbbá BENDÁSZ István: Öt év szögesdrót 

mögött5 című írásai. 

A kutatás problematikáját a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár (KTÁL) Ungvári 

Részlegén levő anyagok begyűjtése jelentette, illetve azok fordítása. 

A kutatás helyszínei voltak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Apáczai 

Csere János Könyvtára, illetve a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár Ungvári Részlege. 

                                                           
1 GÖNCZI Andrea: A görögkatolikus egyház felszámolása az Orosz Föderáció Állami Levéltára anyagainak tükrében. 

41-48. o. In Gazdag Vilmos – Karmacsi Zoltán – Tóth Enikő (szerk.): Értékek és kihívások. II. kötet. Autdork-Shark, 

Ungvár, 2016. (Továbbiakban: GÖNCZI, 2016). 
2 BENDÁSZ Dániel: A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye a szovjet megszállás után és ma. In Molnár D. Erzsébet 

– Molnár D. István (szerk.): A kommunizmus áldozatai, rehabilitációs alternatívák Kelet-Közép-Európában. II. RF 

KMF Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont, Beregszász, 2016. 198–220. o. (Továbbiakban: 

BENDÁSZ, 2016). 
3 RISKÓ Mariann: Chira Sándor (1897-1983), a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspökének élete és 

vértanúsága. Kézirat, doktori értekezés. Budapest, 2017. (Továbbiakban: RISKÓ 2017) 
4 BOTLIK József: Hármas kereszt alatt. Hatodik Síp Alapítvány – Új Mandátum, Budapest, 1997. (Továbbiakban: 

BOTLIK, 1997). 
5 BENDÁSZ István: Öt év szögesdrót mögött: egy kárpátaljai pap a Gulag munkatáboraiban. Összukrajnai Állami 

Kárpátia Kiadó, Ungvár, 2012. (Továbbiakban: BENDÁSZ 2012). 
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A kutatás jellegét tekintve kettős, mivel alkalmaztam a már meglévő, szintézis jellegű 

egyháztörténeti szakmunkák feldolgozását és a saját magam által végzett levéltári forrásfeltárást. 

A munkát három részre tagoltuk. 

Az első fejezetben Kárpátalja szovjet megszállásával, illetve a görögkatolikus egyház 

felszámolásának kérdésével foglalkoztunk. Itt érdemes kiemelni, hogy Kárpátalja sorsa 1944. 

október 27-én pecsételődik meg, amikor a szovjet csapatok birtokba vették Ungvárt. 1949. január 

21-én végérvényesen megkezdődött a görögkatolikus egyház felszámolása: letartóztatták az ungvári 

székesegyház káplánját, Puskás Lászlót. Ezen intézkedés hatására engedett a nyomásnak 

Danielovics István és Szlivka János, hiszen úgy döntöttek, hogy elfogadják az Orosz Pravoszláv 

Egyház főségét. Ez a folyamat vezetett 1949. január 26-hoz, amikor meghozta első eredményét a 

papságra gyakorolt kegyetlen nyomás és az első görögkatolikus pap engedve a szovjet nyomásnak, 

áttért a pravoszláv hitre. 

A második részben Romzsa Tódor munkácsi főpásztor 1947-es vértanúhalálával 

foglalkozunk, illetve Chira Sándor titkos püspökké felszentelésével. Romzsa Tódor püspök ellen 

1947. október 27-én került sor a gyilkossági merényletre, amikor Lóka községből hazafelé tartó 

lovas kocsijának nekihajtott egy szovjet katonai gépkocsi. A püspök az ütközés következtében a 

bricska alá került, ezért a merénylők – abban a tudatban, hogy teljesítették a küldetésüket – a lovas 

kocsin lévő többi utast kezdték el ütlegelni. Azonban nem sokkal ez után egy postaautó jelent meg, 

a gyilkosok pedig elmenekültek. A postakocsi Romzsát és társait súlyos sérülésekkel szállította 

kórházba, ahol végül mindannyiuk életét megmentették, és néhány nap múlva már úgy állt a 

helyzet, hogy a püspök felépül. Ekkor azonban a belbiztonsági szervek egyik munkatársa – 

ápolónővérnek álcázva magát – megmérgezte. Romzsa Tódor 1947. november 1-jé n halt meg és 

november 4-én temették el Ungváron.1945. december 30-án Romzsa püspök titokban, minden 

szemtanú nélkül püspökké szentelte Chira Sándort, akit 1949. február 10-én letartóztattak. Chirát 

1949. augusztus 6-án, tárgyalás és védekezés lehetősége nélkül, a már szokványos 25 évi 

kényszermunkára, ötévi jogfosztásra és teljes vagyonelkobzásra ítélték. Hazatérését követően 1957 

januárjában Murányi Miklóssal együtt kitiltották Ukrajna területéről, s így Karagandába került, ahol 

az oda száműzött németek, lengyelek, litvánok, lettek, galíciai ukránok és kárpátaljai ruszinok 

között gyakorolta hivatását. Száműzetésében, Karagandában halt meg 1983. május 23-án. A KGB 

kárpátaljai főhivatala és a területi ügyészség 1989. április 28-án Chira Sándort rehabilitálta. 

A harmadik fejezetben a Gulagra internált papok élettörténetét, különösképpen Bendász 

István tevékenységét mutattuk be. Ebben a részben nagy hangsúlyt fektetünk a meghurcolt 

görögkatolikus papok emlékének, valamint Bendász István Feljegyzéseinek, amelyet 1949. május 

27-i letartóztatását követően vetett papírra. Miután egy évig fogságban volt, rájött, hogy több 

személy nevét és a dátumokat kezdi elfelejteni, a fontosabb neveket és dátumokat feljegyezte. 
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Bendásznak először a ceruzát és a papírt kellett beszereznie, amelyekhez munkahelyén az 

irodahelyiség személyzetétől jutott hozzá. Eleinte a munkahelyén kezdett írni, és ott az építkezési 

anyagok között rejtette el azt. Az a veszély is fenyegette, hogy bármelyik nap más munkahelyre 

viszik, és az addigi munkája kárba fog veszni. Csinált egy kis ládát, aminek kettős feneke volt, 

amelynek alsó részében tartotta a papírokat, illetve a ceruzát, a cipője talpát felfejtve, majd 

visszaszögezve, vitte be a lágerbe a már megírt lapokat. Ezután a fekvőhelyén folytatta 

feljegyzéseit, amit éjszaka írt. A láda azonban hamar megtelt, így azon kezdett gondolkozni, hogy a 

leveleket, amiket hazaküld, azokkal laponként ezt is elküldi. Az első öt lapot haza is küldte ilyen 

módon, de az nem érkezett meg, ezért kezdődnek a feljegyzései a hatodik oldallal. Beadott egy 

kérvényt a láger vezetőségéhez, amelytől kérte ruháinak hazaküldési lehetőségét. Nem remélte, 

hogy engedélyezik, de pár nap múlva hívatták, hogy szerezzen be egy zsákot és gyűjtse össze a 

hazaküldendő dolgait. 1951. február 12-én megkapta otthonról az értesítést, hogy küldeményét 

hiánytalanul megkapták. 

A munka megírásához számos szakirodalom, levéltári és sajtóforrás állt rendelkezésünkre, 

melyek eredményeit legjobb tudásunk szerint igyekeztünk beépíteni munkánkba. 
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I. FEJEZET 

KÁRPÁTALJA A SZOVJET MEGSZÁLLÁS IDEJÉN. 

A MUNKÁCSI PÜSPÖKSÉG FELSZÁMOLÁSA 

 

1. 1. A szovjet megszállás 

 

A XX. század folyamán Európában a keresztény egyházak szerepe igen jelentős volt, a politikai 

eseményeket is gyakran befolyásolták. Ezért fordult elő, hogy bizonyos egyházak időnként politikai 

üldözést szenvedtek el. A második világháborút követően a szovjet hatalom a görögkatolikus 

egyház tagjait a pápa ügynökeinek tekintette, ezzel magyarázták a görögkatolikus egyház 

felszámolása és vagyonának állami kisajátítása szükségességét. A moszkvai vezetés céljának 

eléréséhez kész volt felhasználni a karrierista papokat is. Hasonlóan ment végbe ez a folyamat a 

csehszlovákiai, illetve lengyelországi görögkatolikus egyház esetében, mint a mai Kárpátalján.6 

A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye megalapítására vonatkozólag nincsenek 

egyértelmű forrásaink. Mátyás király (1458–1490) egy 1458-ban kiadott oklevélben Lukács 

presbitert nevezte ki a munkácsi monostor élére.7 Lukács utóda egy János nevű szerzetes lett, akit 

II. Ulászló király (1490–1516) okleveleiben püspökként említett és ismert el.8 Azonban a 

néphagyományban az terjedt el, hogy a tatárjárás ideje előtt már létezett az egyházmegye.9 

A Munkácsi Egyházmegye 1771-es kanonizálását követően a püspökség – történelmi 

múltjából, joghatósági kiterjedéséből, illetve hívei számából adódóan – a legjelentősebb egyházi 

struktúrásának számított az északkelet-magyarországi régióban.10 

Kárpátalja a két világháború utáni békék következtében nyerte el mai formáját. A második 

világháborút követően Kárpátalját Szovjet-Ukrajnához csatolták.11 A kárpátaljai magyarságot a sors 

még azzal is megbüntette, hogy régiónk a szovjet birodalomnak egyfajta háborús jutalomként 

szerzett része lett.12 

                                                           
6 GÖNCZI, 2016. 41. o. 
7 A forrást közli: HODINKA Antal: A Munkácsi gör. szert. püspökség okmánytára. Unió Könyvnyomda Rt., Ungvár, 

1911. 1–2. (Továbbiakban: HODINKA, 1911.) 
8 Ilyen, Jánost munkácsi püspöknek nevező okleveleket a király 1491-ben, 1493-ban és 1498-ban is kiadott. Vö. Uo. 5–

10. 
9 BENDÁSZ, 2016. 198. o. 
10 MOLNÁR Ferenc: A görögkatolikus egyház helyzete Kárpátalján a Beregszászi Magyar Esperesi Kerület példáján. 

Szellem és Tudomány, 2017. Különszám. 215. o. (Továbbiakban: MOLNÁR, 2017). 
11 MAGOCSI, Paul Robert: An Historiographical Guide to Subcarpathian Rus’. Austrian History Yearbook. Vol. 9. 

January 1973. 251. o. 
12 RESZLER Gábor (szerk.): A pedagógia szolgálatában. A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Levéltára, Nyíregyháza, 2016. 33. o. (Továbbiakban: RESZLER, 2016). 
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Ennek a közép-európai egyháznak Kárpátalja esetében a hívei nagyrészt ruszinok voltak,13 

így a sztálini kegyetlenség egy teljes nemzetiséget érintett. A görögkatolikus egyház ellen intézett 

retorziók az egyházhoz tartozó összes nemzetiséget egyformán sújtották.14 

Amikor a szovjet hadsereg közeledett, a munkácsi egyházmegye klérusa hű maradt Dudás 

Miklós püspök előtt letett esküjéhez.15 Hat pap kivételével, akik főpásztoruk engedélyével távoztak 

Kárpátaljáról, nem hagyták el kijelölt helyüket.16 A Munkácsi Egyházmegyében ekkor 447 

templom volt, ahol 346 pap szolgált. A püspökség 461 555 híve közül 28 ezer magyar, 16 ezer 

román, 3 ezer szlovák ajkú volt, így a többség a ruszin nemzetiségűek köréből került ki.17 Az 

1938/1939. tanév végén Chira Sándor még rektori minőségében készült kimutatása értelmében 51 

papnövendéke volt az egyházmegyei szemináriumnak, azonban 1944 májusában már 90 hallgatóját 

küldte haza nyári vakációra. A világháború előtt az egyházmegye intézményrendszere bővült, 

például fejlődött a Mária Kongregáció, ami az ifjúságot fogta össze, vagy a Szent Jozafát Társaság 

és a Rózsafüzér Társulat, melyet a baziliták vezettek. A bazilita rend kárpátaljai ága ekkor már öt 

férfi monostorral, illetve három női zárdával rendelkezett, ahol 35 szerzetes és 50 nővér működött.18  

1944-ben a kárpátaljai magyarság történetének eddigi legsúlyosabb időszaka vette 

kezdetét, amikor is a kommunista diktatúra kultúrpolitikája különösen nagy rombolást és 

jóvátehetetlen veszteségeket okozott.19 Mindenki bűnös volt, aki a „magyarok alatt” bármilyen 

állami, hivatali vagy egyházi tisztséget töltött be. Ezrével hurcolták lágerekbe a magyar 

hivatalnokokat, a római és a görögkatolikus papokat, valamint a református lelkészeket.20 

 

 

1. 2. A görögkatolikus egyház felszámolása 

 

Az első világháborút követően Csehszlovákiához került Kárpátalján a görögkatolikus 

egyházat kegyetlen felekezeti harcok gyengítették. A határváltozás megcsonkította a munkácsi 

püspökség joghatósági területét, emellett a prágai vezetés az ortodoxiát részesítette előnyben a 

hagyományosan magyarbarát görögkatolikus egyházzal szemben. A Munkácsi Egyházmegye ennek 

ellenére megőrizte térségi vezető szerepét. Ebben olyan püspökök játszottak szerepet, mint Gebé 

Péter (1923–1931) és Sztojka Sándor (1932–1943).21 

                                                           
13 Új Dunántúli Napló. I. évfolyam, 31. szám. 1990. május 5. 11. o. 
14 GÖNCZI, 2016. 41. o. 
15 MIHÁLY Zoltán – ZOMBORI István: Az egyház hatalma – a hatalom egyháza. METEM, Budapest, 2015. 63. o. 
16 RISKÓ, 2017. 120. o. 
17 BOTLIK, 1997. 275. o. 
18 RISKÓ, 2017. 120. o. 
19 RESZLER, 2016. 33. o. 
20 BOTLIK József: Egastas Subcarpathica. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 2000. 286. o. 
21 BENDÁSZ, 2016. 198. o. 
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1943. május 31-én meghalt Sztojka Sándor püspök,22 ami nagy veszteség volt a Munkácsi 

Egyházmegye számára.23 1943. június 2-án a káptalan tagjai (Ilniczky Sándor, Jankovica Sándor, 

Chira Sándor, Kossey Tódor, Kohutovics Tivadar, Choma Viktor és Dr. Marina Gyula)24 az egyházi 

törvények szerint Ilniczky Sándor prelátust választották káptalani helynökké. Tisztségét 1944. 

február 12-ig töltötte be, amikor is az Apostoli Szentszék a szomszéd- és testvér Hajdúdorogi 

Görögkatolikus Egyházmegye főpásztorát, Dr. Dudás Miklóst a Munkácsi Egyházmegye élére 

állította apostoli adminisztrátori minőségben.25 Ekkor a Munkácsi Egyházmegyének 5 

főesperessége volt, a Beregi, Máramarosi, Ugocsai, Ungi és Zempléni, illetve 32 esperesi kerülete, 

280 parókiája és 346 papja.26 Ungváron volt a püspökség székhelye, a főszékesegyház és a püspöki 

Palota. Szintén a városban működött a püspökség vezetése alatt a Hittudományi Főiskola, az 

egyházmegyei papnevelde, a görögkatolikus kántortanítóképző és tanítóképző intézet, a 

görögkatolikus leánylíceum és a vele gyakorló népiskola, illetve az egyházmegyei internátusok, a 

konviktus, a tanítóképző internátus, leányinternátus, Erzsébet Ház, a huszti internátus, a munkácsi 

gimnáziumi internátus, a Szent Család Árvaház Ungváron és a huszti árvaház.27 

A szovjet csapatok már a Kárpátokban harcoltak, amikor az Apostoli Szentszék azzal bízta 

meg Dr. Dudás Miklós püspököt, hogy Madarász István kassai és Seffer János szatmári római 

katolikus főpásztorokkal püspökké szentelje az ekkor végzős papot, Romzsa Tódort (1944. 

szeptember 24.).28 1944. szeptember 27-én a Tatár-hágón át lép először Kárpátalja területére a 

Vörös Hadsereg.29 1944. október 27-én a szovjetek elfoglalták Ungvárt.30 A Vörös Hadsereg 

jelenléte hatalmas terhet rótt az ekkor 33 éves püspök vállára, mivel neki kellett védelmeznie az 

egyházmegyét a sztálini terrortól.31 

A még fiatalnak számító Romzsa püspök a Munkácsi Egyházmegye vezetőjeként sohasem 

vett részt a politikai életben, így a szovjet vezetés semmilyen vádat nem tudott felhozni ellene, 

amivel esetleg gyanúba keverhették volna a görögkatolikus egyházat. A szovjet hatalom minden 

erejével igyekezett beolvasztani a görögkatolikus egyházat az orosz pravoszláv egyházba, de 

először térdre akarta kényszeríteni Romzsa püspököt. A munkácsi főpásztor azonban határozottan 

                                                           
22 1943-ban bekövetkezett halála után a háborús helyzet miatt a pápa nem nevezett ki megyés püspököt az egyházmegye 

élére, hanem 1944 januárjától, átmeneti időre, Dudás Miklós Hajdúdorogi püspököt bízta meg azzal, hogy apostoli 

adminisztrátorként a munkácsi görögkatolikus püspökséget is vezesse. Ő szentelte szeptemberben püspökké a 

segédpüspökké kinevezett és néhány év múlva vértanúhalált halt Romzsa Tódort. BENDÁSZ, 2016. 198. o. 
23 Vö. Görögkatolikus Szemle. XV. évfolyam, 23. szám. 1943. június 6. 1. o.; Szolgálat 17. 1973. 99. o. 
24 BOTLIK, 1997. 283. o. 
25 BENDÁSZ, 2016. 199. o. 
26 BOTLIK, 1997. 275. o. 
27 BENDÁSZ, 2016. 199. o. 
28 Uo. 
29 BOTLIK, 1997. 274. o. 
30 PEKAR, Athanasius B.: The History of the Church in Carpathian Rus’. Columbia University Press, New York, 1992. 

144. o. 
31 BENDÁSZ, 2016. 199. o. 
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elítélte a szovjetek által kidolgozott tervet, amelynek értelmében a püspöknek kellett volna 

kezdeményezni a Moszkvai Pravoszláv Egyházzal való egyesülést.32 

A görögkatolikus egyház vezetősége és papsága kezdetben megpróbált kompromisszumot 

keresni az új hatalommal, azonban csakhamar nyilvánvalóvá vált, hogy a szovjetek ellenségnek 

tekintették a klérust. Próbálták végrehajtani a görögkatolikus egyház likvidálásának tervét: 1944. 

november – 1946. január között működött a Zakarpatszka Ukrajna Néptanácsa. A testület egy sor 

olyan rendelkezést fogadott el, ami a görögkatolikus egyház teljes megsemmisítését segítette elő. 

Ezekkel a rendelkezésekkel a kormány előnyökben részesítette a pravoszláv egyházat, és 

elősegítette a görögkatolikus egyház hanyatlását, ami a pravoszláv egyház gyors fejlődésével és 

erősödésével járt. A rendelkezések arról szóltak, hogy kérelem benyújtása esetén szabadon 

cserélhettek az emberek vallást, akár visszamenőleges hatállyal is. A Zakarpatszka Ukrajna 

Néptanácsa követte a szovjet példát és vallásügyi hivatalt szervezett, amely az egyházi vagyon 

tulajdonjogáról döntött, de mindig a pravoszláv egyház javára. A görögkatolikus egyház nyilvános 

szereplését betiltották a sajtóban, a bazilita szerzetesek nyomdáját elkobozták, az összes működő 

görögkatolikus hitvédő vagy karitatív és tudományos szervezetet felszámolták, az egyházi és a 

felekezeti iskolákat átadták az állami szerveknek, és ezzel az egyházmegye összes oktatási 

intézményét elkobozták.33 

Kárpátalja megszállását követően a Munkácsi Egyházmegye kötelékébe 433 pap tartozott, 

de ezek közül már 25-en nyugdíjas korúak és 10-en bazilita szerzetesként szolgáltak.34 A háborút 

követő első hónapokban nem történt semmilyen különös változás a görögkatolikus klérus eletében. 

1945-ig 6 pap hagyta el az egyházmegyét: Bezsovszky Miklós, az őrdarmai parókus, a beregszászi 

kórházat kiszolgáló Ihnát Miklós atya, az ungvári kórházi kápolnában szolgálatot végző Király 

István atya, Dr. Marina Gyula kanonok, Dr. Német Sándor rahói parókus és Szabó Jenő. Hárman 

meghaltak: Deák Mihály Verebes parókusa, Jankovics Gyula, Horlyó parókusa és a nyugdíjas 

Haluska Oreszt atya. 1945 elején az egyházmegyének 423 papja volt.35 

Az ellenségnek tekintett görögkatolikus egyház felszámolásának először Galíciában láttak 

neki.36 Nem sokkal a Vörös Hadsereg bevonulását követően, Havril Kosztelnik megszervezte az 

iniciatív csoportot, aminek az volt a feladata, hogy „újraegyesítse” a galíciai ukrán görögkatolikus 

egyházat az Orosz Ortodox Egyházzal.37 1946. március 8. és 10. között került sor a lembergi 

                                                           
32 BENDÁSZ, 2016. 199. o. 
33 Uo. 199-200. o.  
34 BOTLIK, 1997. 275. o. 
35 BENDÁSZ, 2016. 200. o. 
36 GÖNCZI, 2016. 41. o. 
37 Teológiai – Hittudományi Folyóirat, 34. évfolyam, 1-2. szám, 2000. 130. o. 
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zsinatra, amely összetűzés nélkül zajlott le.38 A zsinat felszámolta az 1596-os breszti zsinat 

rendeletét az egyházi unióról, ezzel az egyház kivált a Vatikán joghatósága alól és egyesült az orosz 

pravoszláv egyházzal.39 

Ugyanezt a forgatókönyvet kívánták alkalmazni Kárpátalján is, de itt a körülmények nem 

engedték ezt meg, mivel a vidék több országgal volt határos, így fennállt egy esetleges nemzetközi 

konfliktus kialakulásának a veszélye. Egyházi és rokoni kapcsolat fűzte egybe a lakosságot a római 

katolikus egyházzal, amely a kommunisták és a pravoszlávok iránt ellenszenvvel viseltetett. Ebből 

adódóan más módon kellett nekifogni az egyház egyesítésének, ezért a hatalom képviselői a 

Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye felszámolását visszafogottan emlegették.40 

Meg kell említenünk a Zakarpatszka Ukrajna Néptanácsának az 1944. december 18-án 

hozott határozatát, ami a Zakarpatszka Ukrajna különleges bíróság és egy nyomozócsoport 

szervezését rendelte el, amely a nép ellenségeinek ügyeivel foglalkozott. Iván Turjanica a 

Zakarpatszka Ukrajna Néptanácsának elnökeként aktív tevékenységet folytatott abból a célból, 

hogy lejárassa az egyházat a hívei előtt. A Néptanács tagjai és a hivatalnokok minden erejükkel az 

Orosz Pravoszláv Egyház megerősödését segítették elő. 1945-ben létrehozták a vétkesek elleni 

nyomozócsoportokat Pronin Volodimir pravoszláv pappal az élen, amiben más felekezetű egyén 

nem vehetett részt. Ezek a csoportok Mehlisz vezérezredes felügyelete alatt működtek, és a 

mindenütt jelenlévő titkosrendőrség már 1944. december 5-én letartóztatta Demjanovics Pétert, az 

Istenszülő elhunyta tiszteletére szentelt rahói templom parókusát, akit népének elárulásával 

vádoltak.41 A Zakarpatszka Ukrajna különleges bíróság Ruszin Vaszil42 elnökletével „ezt a 

reverendás kémet golyóáltali halálra” ítélte. Így a 76 éves öreg pap nem betegsége miatt halt meg, 

hanem 1945. április 22-én, nagypénteken a börtönben lőtték agyon az ágyban fekvő haldoklót.43 

A görögkatolikus egyháznak folytatódott a lejáratása. 1949-ig 32 görögkatolikus papot 

tartóztattak le és ítéltek el.44 Titkos információkat gyűjtöttek az egyházközségekről, 

kompromittálták a papokat.45 Minden felekezet papjait és lelkészeit „a nép ellenségeiként”, 

„ellenforradalmárokként”, „német-fasiszta kollaboránsként” „a társadalom ellenségeiként” tüntették 

fel.46 Minden lelkésznek, papnak jelentést kellett tennie,47 hogy mikor, hol tart Istentiszteletet.48 

                                                           
38 RISKÓ Marian: Az eskü mindvégig kötelez. A kárpátaljai görög katolikus egyház kálváriája 1944–1991. Intermix 

Kiadó, Ungvár–Budapest, 1995. 14. o. 
39 GÖNCZI, 2016. 41. o. 
40 Uo. 42. o. 
41 DUPKA György: Koncepciós perek magyar elítéltjei. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 1993. 52. o. (Továbbiakban: 

DUPKA, 1993.). 
42 Egykori partizánvezér, végzettség nélküli bíró, aki később több papunkat 25 évi börtönbüntetésre ítélte. 
43 BENDÁSZ, 2016. 200–201. o. 
44 Uo. 201. o. 
45 KTÁL, Fond P-1490, op. 1. od. zb. 1, l. 6–7.  
46 KTÁL, Fond P-1490. op. 1. od. zb. 2. l. 1-3. 
47 Lásd 1. számú melléklet. 
48 KTÁL, Fond P-1490. op. 1. od. zb. 17. l. 14. 
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Mivel Csehszlovákia és a Szovjetunió között határvonalat húztak, ezért 1945-ben a Munkácsi 

Egyházmegyéből 93 pap és parókia híveivel együtt az Eperjesi Egyházmegyéhez került át.49 

Az 1944/1945-ös tanévben nem tiltották be az iskolákban a hittan tanítását, de az 1945. 

április 20-án a Néptanács kiadott rendelete értelmében az iskolák függetlenedtek az egyházaktól. 

Így az 1945/46-os tanévben már betiltották az iskolákban a hittan tanítását, és a papokat kitiltották 

az iskolából. A kiadott határozat értelmében megkezdték az egyház vagyonának az elkobzását, 

illetve az egyház iskoláinak az államosítását.50 Csakúgy, mint a többi felekezet egyházi vagyonáról, 

a római katolikus egyház vagyonáról és lelkészeiről is összeírást készítettek.51 Az egyházi vagyont, 

nagyon gyakran erőszakkal vették el,52 ahogy a templomot is.53 Az egyházi méltóságok mindent 

megtettek annak érdekében, hogy vagyonukat megtartsák,54 vagy visszaszerezzék, de nem jártak 

sikerrel.55 

Összeírásokat készítettek valamennyi felekezet papjairól, egyházi tanácstagjairól, 

vagyonáról, és erről a vezetőlelkészeknek meghatározott időnként jelenteni kellett.56 

Romzsa püspök hivatalos levélben kérte a Szovjetunió Vallásügyi Minisztériuma 

Kárpátalja területi megbízottját, hogy írjon tájékoztató levelet az egyházak vezetőihez, milyen 

törvényeknek megfelelően járnak el az egyházi vagyon elkobzása esetében.57 Kérelmére azonban 

nem kapott választ.58  

A reformátusokat sem kímélte a totalitárius rezsim, sőt annak egyik legfőbb célpontjai 

voltak. A református egyházban a szovjet vezetés a „fasisztákat” látta, ezért mindenképpen 

megsemmisítésükre törekedtek.59 

Az egyház elleni támadás részét képezte a sajtókampány is. A Zakarpatszka Pravdában pár 

soros hír jelent meg Romzsa Tódor aláírásával, amelyben a püspök az egyházmegye nevében 

bejelentette Kárpátaljának Szovjet-Ukrajnához való önkéntes csatlakozását, amit a püspök tudta 

nélkül jelentettek ki a nevében.60 

Az iskolán kívüli hittantanítást még a kezdeti időkben megtűrték, azonban idővel egyre 

inkább kezdtek fellépni ellene, később pedig már büntetéssel járt a hittan tanításának bármilyen 

formája. A kiadott rendelet alapján minden egyházi tanintézetet, illetve internátust államosítottak, 

                                                           
49 BENDÁSZ, 2016. 201. o. 
50 BENDÁSZ, 2016. 201. o. 
51 KTÁL, Fond P-1490. op. 1. od. zb. 12. l. 3-4. 
52 Lásd 2. számú melléklet. 
53 KTÁL, Fond P-1490. op. 1. od. zb 17. l. 8. 
54 Lásd 3-6 számú mellékletek. 
55 KTÁL, Fond P-1490. op. 1. od. zb. 18. l. 30, 33, 39. 
56 Lásd 7-9. számú mellékletek. 
57 Lásd 10. számú melléklet. 
58 KTÁL, Fond P-1490. op. 1. od. zb. 17. l. 7. 
59 KTÁL, Fond P-1490. op. 1. od. zb. 9. l. 1. 
60 BOTLIK, 1997. 278. o. 
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ez alól csak az ungvári szeminárium volt kivétel. A tanárokat állami alkalmazottaknak 

nyilvánították. 1945. július 19-én hozták létre a Kárpátontúli Ukrán Egyetemet, amelyet a 

Kárpátontúli Ukrajna Kommunista Pártjának Központi Bizottsága Titkárságának és a Kárpátontúli 

Ukrajna Néptanácsának kelt határozata alapján a korábban elkobzott Drugeth Gimnázium 

épületében kezdhette meg működését.61 

A vezetés kihasználta a politikai és katonai hatalmát Kárpátalján, és ezzel egyre nagyobb 

nyomást gyakorolt az egyházra, elkezdték elkobozni a nevelő intézményeket. 1946. november 29-

én az Ukrajnai KP Területi Végrehajtó Bizottsága egy titkos 0422 iktatószámú határozatot fogadott 

el, amelynek értelmében az Ungvári Görögkatolikus Hittudományi Akadémiát bezártatták, mert 

véleményük szerint „ez csak az Unió melegágya”, és „a szovjet rendszer idején oktató 

tevékenységet folytatott anélkül, hogy engedélyt kért volna a Szovjetunió Vallásügyi 

Minisztériumától”.62 

1947 májusában az Ungvári Hittudományos Akadémiát megfosztották minden oktatással 

kapcsolatos felszereléstől, illetve további épületeket is elkoboztak a Káptalan utcában.63 

A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye elleni nyílt támadás 1949 januárjának második 

felében kezdődött meg, ebből kifolyólag a Hittudományi Akadémia kispapjai kénytelenek voltak 

civil munkát keresni, vagy esetleg más tanulási lehetőséget választani. Az ellenszegülő papságot 

letartóztatták. Utolsóként Pochil László (1910–1983) görögkatolikus papot vették őrizetbe (1952. 

július 5.).64 Többek között ekkor kerül letartóztatásra Bendász István, Chira Sándor és Dr. Ortutay 

Elemér65 is.66 Azonban 50 áldozópapot nem tartóztattak le, akik ragaszkodtak a görögkatolikus 

egyházhoz, mivel egy részük már túl öreg volt, vagy ekkor fejezték be a teológiai tanulmányaikat, 

és illegalitásba vonultak.67 

A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye működő papságának a száma 270 volt 1949. 

január 1-én.68 1949. január 26-án hozta meg első eredményét a papságra gyakorolt kegyetlen 

nyomás, amikor az első görögkatolikus pap engedve a szovjet nyomásnak, aposztazált. Azonban 

azok, akik ezt megtagadták, mint például Puskás László, Duliskovics Eumén, Kampó József, 

Ruszinkó Miklós, dr. Popovics Demeter, a nyilvános vallásüldözés első áldozatai lettek. Ezért lehet 

                                                           
61 BENDÁSZ, 2016. 201. o.  
62 Uo. 202. o. 
63 Uo. 
64 Uo. 
65 Az aposztázia elutasítása miatt a szovjet hatóságok 1949. augusztus 29-én letartóztatták és október 5-én az USZSZK 

Büntető Törvénykönyve 54. § 4. és 10. cikkelye 2. részének alapján 25 évi javító táborra, 5 évi polgári jogfosztásra és 

vagyonelkobzásra ítélték. DUPKA, 1993. 62. o. 
66 BENDÁSZ István – BENDÁSZ Dániel: Helytállás és tanúságtétel. A Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye 

meghurcolt és hitvalló papjai. Galéria-Écriture, Ungvár–Budapest, 1994. 94. o. (Továbbiakban: BENDÁSZ, 1994). 
67 BENDÁSZ, 2016. 202. o. 
68 BENDÁSZ, 2012. 243. o. 
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ezt a napot a görögkatolikus egyház elleni üldözés első napjának tekinteni.69 1949. január 21-én 

végérvényesen megkezdődött az egyház felszámolása,70 amikor letartóztatták az ungvári 

székesegyház káplánját, Puskás Lászlót,71 és ennek hatására engedett a nyomásnak Danielovics 

István és Szlivka János, és elfogadták az Orosz Pravoszláv Egyház főségét.72 1949–1952 között 92 

papot tartóztattak le, ami a papság több mint 34%-ka volt.73 Az utolsó, a már nyugdíjas 87 éves pap 

Sztripszky Vladimir volt, aki áttért a pravoszláv vallásra 1952. június 27-én. A papság 47%-ka 

vagyis 128 pap tért át pravoszláv vallásra, valamint a papság 18%-ka vagyis 50 pap, aki nyugdíjas 

vagy már idős volt, papi működésük betiltásra került.74 

1949 és 1989 között a görögkatolikus egyház illegalitásba kényszerült, titokban működött a 

korai keresztény katakombaegyházakhoz hasonlóan.75 A hit pillérei a családi körben titokban 

végzett liturgiák, keresztelők és temetések, a rózsafüzér imádkozása és a könyörgések maradtak.76 

  

                                                           
69 DUPKA, 1993. 48. o. 
70 PILIPKÓ Erzsébet: Magyar görögkatolikusok Kárpátalján. A Munkácsi Egyházmegye ugocsai területének nyelvi 

változásai a történeti források alapján. In Veres László – Viga Gyula (szerk.): A Hermann Ottó Múzeum Évkönyve. 

XLV. évf. Hermann Ottó Múzeum, Miskolc, 2006. 433. o. 

Herman Ottó Múzeum Évkönyve 45. 2006. 433. o. 
71 DUPKA, 1993. 48. o. 
72 BENDÁSZ, 2016. 202. o. 
73 RISKÓ, 1995. 8. o. 
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II. FEJEZET 

ROMZSA TÓDOR ÉS CHIRA SÁNDOR VÉRTANÚSÁGA 

 

 

2. 1. Romzsa Tódor püspök vértanúhalála 

 

Mivel a munkácsi püspökség klérusának és híveinek többsége nem volt hajlandó az aposztáziára, és 

nem kívánt beolvadni a pravoszláv egyházba. Ennek nyomán a szovjet hatóságok harcot indítottak a 

görögkatolikus egyház ellen, és ennek a harcnak lett áldozata Romzsa Tódor püspök.77 

A Romzsa Tódor elleni merényletet 1947. október 27-én követték el. Aznap Tódor püspök 

egy liturgia elvégzése után Ivanivci felé vette az utat délelőtt 8 óra környékén. A hívek a falu 

határáig kísérték a püspököt. A püspököt több atya és papnövendék is kísérte. Közvetlenül a kocsis 

mellett ült Bereznay András atya, aki a püspök titkára volt, a hátsó ülésen foglalt helyet Romzsa és 

Bacsinszky Dániel atya, a kis ülésen pedig papnövendékek ültek Bugir Mihály és Maszlej Mihály.78 

A papnövendékek visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy miután a falut elhagyták, észrevették, hogy 

egy Stubaker típusú teherautó követi őket. A püspöknek nem szóltak erről, mert mint általában 

utazás közben, akkor is a rózsafüzért imádkozta. Ők viszont látták a teherautót, mert szemben ültek 

vele. Alig érkeztek felkiáltani, az őket követő Stubaker a lejtőről ereszkedve nagy sebességgel 

beléjük rohant. Az ütközés következtében Bereznay atya és a kispapok a mezőre repültek, a kocsis 

pedig a lovai közé esett. Tódor püspök és Bacsinszky atya az úttestre zuhantak a roncsok közé, 

amely az erőteljes ütközéstől szinte forgáccsá vált. Az ütközés után a támadók nem tudták 

beindítani a teherautó motorját. Ekkor észrevették, hogy a mezőre zuhant kispapok életben vannak, 

ezért odarohanva összeverték őket, különböző vastárgyakkal, amelynek következtében eszméletüket 

vesztették.79 

A merénylet délelőtt 9 óra környékén történhetett, az úton megjelent egy postát szállító 

teherautó. A támadók felfigyeltek erre és abbahagyták áldozataik ütlegelését. Ott kellett hagyniuk a 

működésképtelen teherautójukat és terepjárójukkal elhajtottak. A postaautó a merénylet színhelyén 

megállt, elsősegélyben részesítette a sebesülteket, majd beszállította őket a munkácsi kórházba, ahol 

szakszerű ellátást nyújtottak a sebesülteknek. Dr. Fedinec Sándor,80 a sebészeti osztály főorvosa és 
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kollégái mindent megtettek az áldozatok életének megmentése érdekében. A kezelések és műtétek 

aznap késő éjjelig folytak.81 

A kórházban történtek részleteiről és a sebesültek állapotáról Manajló Mária főnővér 

visszaemlékezéseiből értesülünk.82 Tódor püspök leginkább a fején sérült meg, állkapcsán kétszeres 

törést szenvedett, szájüregében csupán hét foga maradt épségben. Egyik lábszárán hosszanti nyílt 

sebek voltak, egész testét zúzódások, horzsolások és véraláfutások borították, főleg az ütlegelés 

következtében. Bacsinszky Dániel atya sérülései voltak a legsúlyosabbak, koponyaalap- és 

lapockarepedés, több bordája eltört, zárt spirális-szilánkos törés mindkét jobb lábszárcsontján. 

Három héten át csaknem állandóan eszméletlen állapotban volt. Ahogy ismeretes, a Romzsa Tódort 

fiatalon szentelték püspökké, nyílván ezért a merénylők, mint idősebb személyt Bacsnszky atyát 

nézték a püspöknek, ezért kíméletlenül ütlegelték. A kocsis állapota reménytelen volt, arca szét volt 

roncsolva, koponyáján zúzott seb tátongott, háromhetes kezelés és szenvedés után meghalt. 

Bereznay atya és a két papnövendék néhány varrattal a fejükön megúszták a támadást,83 pár nap 

múlva hazaengedték őket.84 

Tódor püspök állapota javulóban volt, Chira Sándor kanonok látogatása után már 

hazajövetelére készültek.85 Mivel a gépkocsi-karambolnak álcázott támadást sikertelenül hajtották 

végre, a szovjet vezetés rendkívüli intézkedéseket hajtottak végre a betervezett gyilkosság 

kivitelezése érdekében. Ennek részleteit Pavel Anatoljevics Szudaplatov szovjet titkosszolgálati 

tiszt emlékirataiból ismerjük. A legfelsőbb hatalmi szervek arra is felkészültek, ha Romzsa püspök 

csak kórházba kerül, méreg bevetését alkalmazzák. A mérget Moszkvából hozta Marjanovszkij, a 

toxikológiai laboratórium vezetője.86 Bergman doktor, a munkácsi kórház főorvasa, sürgősen 

alkalmazta az új beépített nővért, aki Odárka néven mutatkozott be.87 Az éjjeli felügyelet idején, 

először eltávolították a munkácsi főpásztor mellett imádkozó bazilita nővéreket, majd néhány perc 

alatt meggyilkolták curare méreggel Romzsa püspököt.88 Bacsinszky atya a szomszédos ágyról egy 

rövid időre feleszmélve mondta, hogy ott volt egy lány és a püspök szája elé tartott valamit,89 a 

püspök utolsó szavai: „Ó, Jézusom!” Később miután felépült Bacsinszky atya eszébe jutott, mit 
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mondott a püspök a felé közeledő nővérnek: „Nem kell, nem kell!”90 1947. november 1-jén91 

éjszaka a sikertelen merénylet utáni ötödik napon állt be a halál.92 

 

2. 2. Chira Sándor vértanúsága 

 

Romzsa Tódor püspök egykor fő feladatának tekintette a papi utánpótlást, véleménye szerint, hogy 

biztosítani lehessen az egyház működését, szükséges a kispapok képzése, ezért a papok és püspökök 

titokban végzett felszentelését tekintette a jövő legfőbb feladatának. Tódor püspök még Rómában 

készült a missziós munkára és ott tanulva jól megismerte a sztálini ateista rendszer módszereit, 

amelyek a görögkatolikus egyház ellen irányultak. A püspök látta, hogy veszélyes a helyzet, ezért 

engedélyt kért a Szentszéktől Chira Sándor93 kanonok és Orosz Péter titokban történő püspökké 

szentelésére. A pápai engedélyt azzal a kitétellel kapta meg, hogy csak Chira Sándor neve 

szerepelhet benne. 1945. december 30-án Romzsa püspök titokban,94 minden szemtanú nélkül 

püspökké szentelte Chira Sándort.95 

1947 őszén nemcsak Romzsa püspök meggyilkolásának tervét szőtte a szovjet 

titkosszolgálat, hanem célba vette a püspök főtanácsadóját, vikáriusát is. Az immár lefejezett 

egyházmegye élére káptalani vikáriusnak a háromtagú székeskáptalan (Chira Sándor, Kohutics 

Tódor és Choma Viktor) nem a rangidős Chira kanonokot, hanem Murányi János káptalanon kívüli 

püspöki irodaigazgatót állította. Az NKVD96 embereit is meglepte a döntés, mivel biztosak voltak 

benne, hogy a legtekintélyesebb és legbefolyásosabb Chira pápai prelátus veszi át az egyházmegye 

irányítását. Ettől kezdve, négy évtizeden át nem tettek le róla, hogy felfedjék, ki lehet az 

egyházmegyének titkosan felszentelt püspöke.97 

Chira prelátus letartóztatását hosszú hónapokig halogatták, mivel a Galíciában szerzett 

tapasztalat alapján, miszerint a püspök elhurcolása és az egyház élére állított báb mozgatása nem 

hozta meg az átütő sikert, Chira Sándor gyors félreállítása helyett eredményesebbnek ítélték meg a 

további megkörnyékezését. A folytonos zaklatások miatt rokonai azt tanácsolták, hogy hagyja el az 

országot, amire elutasító választ kaptak.98 
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1947 őszén Csekán Tamás munkácsi ügyvéd azt kapta feladatául, hogy férkőzzön Chira 

kanonok bizalmába és vegye rá, hogy írja le a Munkácsi Egyházmegye rövid történetét és helyzetét, 

amelyet az ügyvéd segít majd kijuttatni külföldre. Csekán Tamást még 1945. április 5-én szervezte 

be az NKVD. Könnyítette a dolgát, hogy 1936-tól ismeri Chira Sándort. 1947 tavaszán próbálta 

megkörnyékezni Chira Sándort, amikor felajánlotta, hogy kijuttatja a Nyugatra az egyházmegyére 

vonatkozó információt. Látszólag elfogadták a felajánlást, de a megígért írásbeli információ helyett, 

Chira kanonok csak szóbeli üzenetet közölt Csekánnal. Ebben előadja, hogy az egyház helyzete 

kritikus, mivel üldözik azt, valamint Romzsa püspök kérését tolmácsolta, hogy imádkozzanak a 

Szovjetunióban lévő katolikusokért. Nem volt meglepő ez az óvatos magatartás, mert a püspökség 

vezetése számára nem lehetett ismeretlen, hogy Csekán az egyike volt azoknak a személyeknek,99 

akik 1944. november 26-án megszavazták Kárpátalja „újraegyesülését”100 Szovjet-Ukrajnával.101 

Azonban fél évvel később a titkos püspök pozitívan reagált Csekán újabb felajánlására. 

Ennek hátterében az a feltételezés húzódott meg, hogy az ügyvéd a megyei vezetés előtt 

sikeresebben képviselte volna a görögkatolikus egyház ügyét. A 77 oldalas ruszin nyelvű, tömör, 

vázlatszerű kéziratban a több mint kétszáz éves munkácsi egyházmegye történetét igyekszik 

lényegre törő módon bemutatni. Megpróbálja megcáfolni az unió elenni azon támadásokat, hogy az 

uniót erőszakkal terjesztették, illetve, hogy az nem vallási öntudatból, hanem anyagi és politikai 

érdekeltségekből született. Bő húsz oldalon kitekintést tesz az unió előtti és utáni egyházi 

állapotokra. Előbbit káoszként, utóbbit biztonságként összegezve. Hosszan beszél az egyház uniós 

csatlakozásának okozta anyagi biztonságról és a kultúra, valamint az oktatás terén történt komoly 

fejlődésről.102 

Csekán ügyvéd a kezébe kapott dolgozatot, amely szerinte nem adott elég támadási 

felületet Chira kanonok ellen, gyengének értékelte ahhoz, hogy az NKVD-megbízója pozitívan 

minősítse ügynöki feladatteljesítését. Ezért a szöveghez megtévesztő stílusú és erősen 

szovjetellenes hangvételű betoldást írt, mondván, hogy ezeket az oldalakat diktálására jegyezte le; 

ezt azonban az NKVD sem hitte el neki.103 

1948 januárjában Romzsa püspök halálát követően bármennyire is meglepő, de a 

kárpátaljai Nesztor pravoszláv püspök, illetve további két ukrán főpásztor társa levelet intéztek 

Hruscsovhoz azzal, hogy a püspök meggyilkolása ártott a pravoszláv egyháznak és felháborította a 
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pravoszláv lakosságot is. Arra kérték tehát Hruscsovot, hogy állítsa le az állambiztonsági szerveket, 

hogy ne gyakoroljanak további nyomást a katolikus egyház maradékára.104 

Azonban ezzel ellentétben cselekedtek, 1948 elejétől megerősítették az intézkedéseket a 

pravoszláv vallás terjesztésére, akár fizikai kényszer árán is. 1948 márciusában további 16 

görögkatolikus templomot adtak át a pravoszláv egyháznak. A moszkvai pátriárka visszahívta 

Kárpátaljáról Nesztor püspököt, mert a vallás terjesztése terén gyengének minősült. Helyébe a Szent 

Szinódus került, és munkács-ungvár pravoszláv egyházmegyék érseki címét pedig Makarius kapta, 

aki Galíciában már bizonyította e téren képességeit. Ettől kezdve lendült egységes támadásba az 

állam, amely számíthatott a pravoszláv egyház támogatására.105 

1948 elején még csak Teofila bazilita nővért tartóztatták le, aki Romzsa püspök kórházi 

ápolója volt. Ezzel megszabadultak attól a veszélyes szemtanútól, aki látta a püspök gyilkosát és 

tudatában volt annak a ténynek, hogy a halálát nem a hivatalosan bejelentett agyvérzés okozta. 

Azonban az év közepére további tíz görögkatolikus papot tartóztattak le.106 

1948. augusztus 24-én az ukrajnai vallásügyi megbízott tovább sürgette a görögkatolikus 

egyház likvidálását, konkrét intézkedéseket javasolva. A sűrűsödő letartóztatások, templomok 

elvétele láttán a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye minkét felelős vezetője nem adhatta fel, 

hogy tiltakozzon az állami önkény ellen. 1948. október 5-én Murányi János és Chira Sándor azzal 

fordultak a területi vallásügyi hivatal fejéhez, hogy szóvá tegyék a törvénytelen és erőszakos módon 

elvett templomokat, illetve választ kértek arra, hogy lesz-e regisztrálva a görögkatolikus egyház. Az 

ukrajnai vallásügyi megbízott, aki azért tartózkodott Ungváron, hogy sürgesse a görögkatolikus 

egyház felszámolását, megpróbálta rábeszélni az egyházi vezetőket, hogy vegyenek példát a galíciai 

papság átállásáról. Az elutasító válaszukat követően megkapták a választ a kérdésükre, hogy a 

görögkatolikus egyház regisztrálását a szovjethatalom nem engedélyezi.107 

Az államhatalom részéről lezárult az enyhe bánásmód és megkezdték az erőszakos 

megsemmisítést. 1948. november 11-én a köztársasági vallásügyi megbízott elküldte Hruscsovnak 

és az állambiztonság főemberének az egyházfelszámolás végleges tervét. Legfőbb pontja, hogy 

készítsék elő az ungvári katedrális, a görögkatolikus káptalan rezidenciájának és a munkácsi, 

valamint az ungvár-ceholnyai templomok átadását a pravoszláv egyháznak.108 

Miután az internátus épületeit végleg elvesztették, a püspöki palotába költöztek, ahol Chira 

püspök rektorként és tanárként a végsőkig működött, természetesen titokban. Azonban átláttak rajta 

és 1948-ban azzal a követeléssel álltak elő, hogy az egyházmegyei szolgálat azonnal szüntesse be a 
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szeminárium működését. Murányi Miklós azt válaszolta, hogy az egyházmegyének 1947 óta nincs 

szemináriuma és a teológusok jelenlétét azzal indokolta, hogy azok a katedrális kórusában 

teljesítenek szolgálatot. Murányi Miklósnak ebből a válaszleveléből derül ki, hogy az 1947/1948-as 

tanévben 16 kispap tanult a titokban működő szemináriumban.109 

A prágai apostoli nunciatúra által eljutott annak híre a Szentszékhez, hogy a 12 végzett 

klerikus nem lett felszentelve, gondolván, hogy Romzsa püspök nem szentelt fel senkit püspökké. A 

titkos püspök elsősorban a kispapok védelme miatt nem szentelte fel őket, akiket az állambiztonsági 

szolgálat figyelt, és bármilyen gyanús jel esetén letartóztathatták volna bármelyiküket, és így nem 

tudtak volna bizonyosságot szerezni arról sem, hogy az egyházmegyének van élő püspöke.110 

Az egyházmegye papjai is így voltak biztonságban, hogy nem ismerték a püspök kilétét. 

Csak Chira püspök tudhatta, hogy ki volt felszentelve titkos püspökké, azonban tisztában volt vele, 

hogy csak ő maradt életben.111 

1949-ben a politikai terror tovább keményedett, az év elején öt városi görögkatolikus papot 

letartóztattak. A januári letartóztatásokat februárban további 12 követte. Közöttük volt Chira Sándor 

is, akit 1949. február 10-én vettek őrizetbe.112 A bűnvádismertetést (szovjetellenes tevékenység, a 

Vatikán ügynöke) követően házkutatásba kezdtek, és több tárgyat elkoboztak.113 

1949. február 16-án az MGB114 emberei a püspökségre rontottak azzal, hogy a püspöki 

palotát és az egyházmegyét a pravoszlávok rendelkezésére kell bocsátani. Kierőszakolták, hogy 

Murányi vikárius szerkesszen egy feloszlató rendeletet, amit szétküldtek minden görögkatolikus 

parókusnak. Másnap a végrehajtó hatóság 13 tagja katonai kísérettel átvette a püspökséget, és 

kilakoltatta az ott élő Ortutay Elemért és Kótyuk Ferencet családjával.115 

Eközben zajlott Chira Sándor kihallgatása. Az MGB ungvári és kijevi börtöneiben a több 

hónapos kimerítő kihallgatások alatt tanúsított magatartását végig az jellemezte, hogy míg 

családjára és paptársaira vonatkozóan vallomásaiban hallgatott, addig önmagára vonatkozóan 

meglepő őszinteséggel, az egyház vonatkozásában pedig tárgyilagosan válaszolt. Válaszai 

egyenesek, határozottak, magyarázkodástól és támadástól mentesek voltak.116 

A kihallgatások során nemcsak elismerte, hogy a két világháború közötti időszakban az 

ukrán orientációhoz tartozott, hanem részletezte is, hogy az ukrán nacionalizmus vádja miatt a 
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magyar visszarendeződés alatt megfigyelés alatt tartották. Nem tagadta azt sem, hogy volt kétszer a 

Vatikánban, és nem hallgatta el, hogy ő a székeskáptalan feje.117 

Ungvári letartóztatása és kihallgatása után alig egy héttel később, vizsgálati fogsága és 

kihallgatásai már az állambiztonság kijevi belső börtönében folytatódtak, ahová két tiszt kísérte 

Szolyváig autón, onnan Kijevbe vonaton. Így került az MGB kijevi belső börtönébe, a 

„Korolenkára”, ahol az ukrajnai MGB Vizsgálati Osztályának parancsnok helyettese vette 

kezelésbe fél éven át.118 

Az aránylag rövid kihallgatások során egy-egy jelentéktelennek tűnő kérdés után a 

püspököt órákra, néha napokra is visszatérítették cellájába. Ez a taktika nyugtalanította a főpásztort, 

mígnem rájött, hogy Moszkvát nem elégíti ki az Ungváron hozott ítélet, és hazaárulás vádját akarják 

rábizonyítani. Össze is állítottak egy hamis kihallgatási jegyzőkönyvet, aminek aláírását Chira 

Sándor megtagadta, hogy hazugságot nem ír alá, ezért öt napos magánzárkába került.119 

1949. június 15-én a vádlott egészségügyi állapotának vizsgálata megállapította, hogy 

egészséges és fizikai munkára alkalmas. Ezért szovjetellenes vádak alapján 1949. augusztus 6-án, 

120tárgyalás és védekezés lehetősége nélkül, a már szokványos 25 évi kényszermunkára,121 ötévi 

jogfosztásra és teljes vagyonelkobzásra ítélték.122 

Chira Sándort a szibériai Irkutsz megyei Tajset környékére szállították, a 7. számú Ozernij 

táborba, vagy rövidített néven az „Ozerlag”-ba, ami a legveszélyesebb politikai foglyoknak kijáró 

„Különleges Táborok” egyike volt. Ebben a táborban több tucatnyi lágerrészleget tartottak számon. 

Egy-egy részleg barakkjaiban 800–1200 politikai foglyot tartottak számon. A helyszín a II. 

világháború előtt a vasút- és a vízi erőművek építésére, illetve erdőirtásra, fakitermelésre szánt 

terület volt, amelyet a nagytömegű rabmunka által kívánták hasznosítani.123 Jellemző volt ezekre a 

szigorított táborokra, hogy munka után zár alá kerültek a barakkok, a foglyokat nem látogathatták, 

évente csak egy levelet küldhettek, amelyet természetesen cenzúráztak. A barakkok fűtését a 

bejáratnál felállított vaskályha szolgálta, amely nem volt képes befűteni az egész helyiséget. A 9–10 

óra munkától csak -38°C fok alatt mentették fel a munkásokat. A legkisebb vétségért magánzárka 

járt. 1956. szeptember 4-én a Szovjetunió Belügyminisztériumának Omszk Megyei Javító 

Munkatáborok Igazgatósága meghozta a felmentő határozatot, amelynek értelmében (látszólag) 

megszűnt Chira Sándor további büntetése. 124 
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1957 januárjában Murányi Miklóssal együtt kitiltották Ukrajna területéről, s így 

Karagandába került,125 ahol az oda száműzött németek, lengyelek, litvánok, lettek, galíciai ukránok 

és kárpátaljai ruszinok között gyakorolta hivatását.126 Száműzetésében, Karagandában halt meg 

1983. május 23-án. A KGB kárpátaljai főhivatala és a területi ügyészség 1989. április 28-án127 

Chira Sándort rehabilitálta.128  
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III. FEJEZET 

A SZOVJET GULÁG FOGSÁGÁBAN 

 

 

3. 1. A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye meghurcolt papjainak életrajzi adatai 

 

Jelen fejezetben a szovjet hatóságok által 1944 és 1949 között elhurcolt görögkatolikus papok 

életrajzi adatait kívánjuk az olvasó elé tárni. 

Antonisin István nagypásztélyi áldozópapot 1948-ban tartóztatták le és ítélték el 25 évi 

javító kényszermunkára. További sorsa ismeretlen, valószínűleg jelöletlen sírban nyugszik. Azary 

András szánfalvai áldozópapot 1946. július 29-én tartóztatták le. 6 év kényszermunkára, ezt 

követően 5 év polgári jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. A karéliai Medvezsehorszkban 

építkezésnél és erdőirtásnál dolgoztatták. A rabságában szerzett betegségében halt meg az 1952–53-

as lembergi kezelését követően Munkácson, 1957. július 16-án.129 

Id. Bacsinszky Dániel ungtölgyesi áldozópapot 1950. december 25-én tartóztatták le. 

1951. július 16-án halt meg az ungvári börtönben, a vizsgálati fogság idején. A kórház mögött 

temették el. Ifj. Bacsinszky Dániel ungvár-ceholnyai áldozópapot 1949. szeptember 3-án vették 

őrizetbe. 10 év javító munkatáborra és azt követően 5 év polgári jogfosztásra, illetve 

vagyonelkobzásra ítélték. 1955. február 16-án tért haza, rokkantan. 1968. december 12-én 

szívinfarktus okozta halálát. Bacsinszky Gyula felsőkőrösmezői áldozópapot 1949-ben 

tartóztatták le. 10 év javító munkatáborra, utána 5 év polgári jogfosztásra és vagyonelkobzásra 

ítélték. 1956-ban tért haza, rokkantként. 1973-ban halt meg. Dr. Bacsinszky Tódort 1950. május 5-

én tartóztatták le és 25-én 25 év javítómunkára majd 5 év polgári jogfosztásra és vagyonelkobzásra 

ítélték. Büntetése letöltése közben súlyosan megbetegedett. 1956-ban mint gyógyíthatatlan beteget, 

szabadlábra helyezték. Bácskay Antal alsóveresmarti áldozópapot 1957. január 30-án 

letartóztatták, majd április 10-én 7 év javító munkatáborra és vagyonelkobzásra ítélték. 1961 

januárjában tért haza. 1989-ig titokban, majd a legalizálást követően folytatta papi hivatását. 

Baltovics Miklós turjapasztikai áldozópapot 1950. május 29-én vették őrizetbe, és 25 év 

kényszermunkára ítélték. 1955. február 22-én tért haza, majd 1955. augusztus 19-én a rabságban 

szerzett betegségében meghalt.130 

Bendász Istvánt 1949. augusztus 5-én az elítélt papok csoportjával a lembergi elosztóba 

szállították, majd a lukjanyivkai MGB börtönbe. Január 9-én szállították Moszkvába, majd január 

17-én egy másik pappal Kujbisevbe érkeztek. 1950 februárjában továbbküldték innen a papokat 
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tehervagonokban, a GULÁG-ra, Zlatouszton, Ufán és az Urálon át Karagandába. Itt az atyát az 

úgynevezett 5. számú „Piszcsánij” táborba, majd a 7. lágerbe irányították. 1950. március 3-án vitték 

ki az elítélteket egy kőszénfinomító építésére. Nyáron 11 órát kellett dolgozniuk, télen pedig 

virradatkor vették fel a munkát, természetesen teljesen ingyen. Tilos volt bármilyen vallási témájú 

tárgyat tartani a táborban. A már említett lágereken kívül István atya volt a karagandai 4. számú 

táborban is. Sztálin halála után már nemcsak titokban, hanem nyíltan is végezhettek liturgiát.131 

1954-ben rokkanttá nyilvánították. 1955. január 3-án engedélyezték hazatérését.132  

Bobik Mihály Metód alsókalocsai áldozópapot 1948-ban 25 év kényszermunkára, ezt 

követően 5 év polgári jogfosztásra ítélték. Ábeszben raboskodott, 1955-ben térhetett haza. 1972-ben 

halt meg. Bokotey András ilosvai áldozópapot az aposztázia elutasítása miatt 1949 

szeptemberében letartóztatták és 25 év kényszermunkára, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra 

ítélték. 1955-ben láthatta újra otthonát. Papi hivatását titokban gyakorolta, a legalizálást követően 

Beregszentmiklós áldozópapjaként szolgált. Bóbita Miklós beregkisalmási áldozópap sem volt 

hajlandó a pravoszláv hitre való áttérésre, ezért 1949. augusztus 11-én 25 év kényszermunkát és 

vagyonelkobzást róttak ki rá. 1956-ban tért haza. 1967. május 27-én halt meg Munkácson.133 

Chira Sándort a szibériai Irkutsz megyei Tajset környékére szállították, a 7. számú 

Ozernij táborba, vagy rövidített néven az „Ozerlag”-ba, ami a legveszélyesebb politikai foglyoknak 

kijáró „Különleges Táborok” egyike volt. Ebben a táborban több tucatnyi lágerrészleget tartottak 

számon. Egy-egy részleg barakkjaiban 800–1200 politikai foglyot tartottak számon. A helyszín a II. 

világháború előtt a vasút- és a vízi erőművek építésére, illetve erdőirtásra, fakitermelésre szánt 

terület volt, amelyet a nagytömegű rabmunka által kívánták hasznosítani. Jellemző volt ezekre a 

szigorított táborokra, hogy munka után zár alá kerültek a barakkok, a foglyokat nem látogathatták, 

évente csak egy levelet küldhettek, amelyet természetesen cenzúráztak. A barakkok fűtését a 

bejáratnál felállított vaskályha szolgálta, amely nem volt képes befűteni az egész helyiséget. A 9–10 

óra munkától csak -38°C fok alatt mentették fel a munkásokat.134 A legkisebb vétségért magánzárka 

járt. 1956. szeptember 4-én a Szovjetunió Belügyminisztériumának Omszk Megyei Javító 

Munkatáborok Igazgatósága meghozta a felmentő határozatot, amelynek értelmében (látszólag) 

megszűnt Chira Sándor további büntetése.135 

Choma Viktor ungvári áldozópapot az aposztázia elutasítása miatt 1949-ben136 25 évi 

javító munkatáborra, 5 év jogfosztásra, valamint vagyonelkobzásra ítélték. 1953. április 2-án 
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Minszkben, a betegek barakkjában két fogolytársával együtt injekcióval megölték.137 Cziberre 

Tódor beregleányfalvai áldozópapot az ortodox hitre való áttérés elutasítása miatt 1949-ben 25 év 

kényszermunkára, további 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. Az ungvári börtönből csak 

Lembergig jutott, ahol ismeretlen körülmények között meghalt.138 Csépes János hajasdi 

áldozópap139 szintén elutasította az aposztáziát, ezért 1950. augusztus 14-én letartóztatták és 25 év 

javító munkatáborra, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. Vorkutára vitték, ahol egy 

lázadás következményeként hét golyótól meghalt 1953. augusztus 1-jén. Csengeri Jánost néhány 

évnyi bujkálás után az ötvenes években elfogták, 25 év kényszermunkára ítélték, további sorsa 

ismeretlen. Csubáti József majdankai áldozópapot 1948-ban letartóztatták és 25 év 

kényszermunkára ítélték. További sorsa ismeretlen, valószínűleg jelöletlen sírban nyugszik. 

Csurgovics Görgy sislóci áldozópapot 1950. augusztus 22-én letartóztatták és 25 év 

kényszermunkára, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. Az Irkutszk melletti Angarszkba 

került, ahol 1951–1956-ig építkezésen dolgozott. 1956-ban térhetett haza, 1972. január 23-án 

szívinfarktusban meghalt.140 

Dankánics Mihályt 1949-ben 25 év kényszermunkára, 5 év jogfosztásra és 

vagyonelkobzásra ítélték. 1956-ban rokkantként került haza. 1969. február 27-én meghalt 

Ungváron. Demeter Mihály dombosteleki áldozópap nem volt hajlandó az aposztáziára, ezért 

1949-ben 25 év kényszermunkára, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. Inkán és 

Ábeszben, szénbányákban és építkezéseken dolgozott. 1955-ben tért haza, Ungváron halt meg 

1984. március 1-jén. Demjanovics Péter Pál rahói áldozópapot, a magyar országgyűlés egykori 

felsőházi tagját 1944 végén vették őrizetbe. Kárpát-Ukrajna különleges bírósága, Vaszil Ruszin 

végzettség nélküli egykori partizán vezetése alatt golyó általi halálra ítélte, hamis tanúvallomás 

alapján. Az ítéletet 1945. április 21-én, nagypénteken hajtották végre.141 Drebitka Demeter Dénest 

1949-ben száműzetésre ítélték. 1956-ban térhetett haza, de újra elmarasztalták vallásos propaganda 

miatt. Második rabságából 1962-ben térhetett haza. 1976. július 26-án halt meg Szolyván. 

Dubiczky András szemerkői áldozópapot 1948-ban száműzték. Valahol Szibériában halt meg 

1950-ben, jelöletlen sírban nyugszik. Duliskovics Eumén munkácsi áldozópapot 1949-ben 

letartóztatták, majd 25 év munkatáborra, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. Jávászban 

dolgoztatták, ahonnan 1955-ben térhetett haza, de az ott szerzett betegségében 1958. augusztus 22-

én, Munkácson meghalt.142 Duliskovics Viktor turjaremetei áldozópapot,143 az aposztázia 
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elutasítása miatt 1949-ben 25 év kényszermunkatáborra, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra 

ítélték. A dzsezgázgáni lágerek egyikébe került, ahol építkezéseken és rézbányákban dolgozott. 

1954-ben fellázadtak a politikai foglyok, és 40 nap ellenállás után, 1954. június 26-án a szovjet 

hadsereg a lágert felgyújtotta és tankokkal lerohanta. Az 500 áldozat között vesztette életét Viktor 

atya is, haslövés következtében. Durnevics Tódor izsnyétei áldozópapot 1946-ban 10 év javító 

munkatáborra ítélték. 1954. április 17-én halt meg, Jávászban. Dzuróvcsik Mihály nagylázi 

áldozópapot az aposztázia elutasítása miatt 25 év javító munkatáborra, 5 év jogfosztásra és 

vagyonelkobzásra ítélték. Kemerovóban és Omszkban, építkezéseken dolgoztatták. 1954-ben 

rokkantként került haza Beregszászba, ahol 1975. június 24-én elhunyt.144 

Egressy György bedőházi áldozópapot az ortodox hitre való áttérés megtagadása miatt 

1949. szeptember 8-án 10 év javító munkatáborra, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 

Dzsezgázgán-Szászkban és Volinkán dolgozott építkezésen és bányában. 1956-ban került haza, 

1984. január 8-án halt meg Szerednyén. Egressy János poroskói áldozópapot 1949. augusztus 28-

án letartóztatták, november 23-án 25 év kényszermunkára, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra 

ítélték. A Dzsezgázgán-Rudniki táborokban építkezésen dolgozott. 1955. április 1-jén térhetett haza, 

1962. május 10-én meghalt Ungváron. Egressy Mihály nagyrákóci áldozópapot az aposztázia 

elutasítása miatt 1949-ben marasztalták el. 25 év kényszermunkát, 5 év jogfosztást és 

vagyonelkobzást róttak ki rá. Rudnyikon és Dzsezdében dolgoztatták. 1955-ben tért haza 

rokkantként, 1964. július 2-án meghalt Ilosván. Egressy Sándor palágyi áldozópap elutasította az 

aposztáziát, ezért 1949-ben megszületett ellene az ítélet, ami 25 év javító munkatábor, 5 év 

jogfosztás és vagyonelkobzás volt. A Csurbáj-Nura-i lágerben dolgoztatták. 1956-ban tért haza 

rokkantként. 1959. szeptember 3-án a fogságban szerzett betegségébe halt bele Ungváron.145 

Fedeles Cirill lipcsei áldozópapot kommunistaellenes írásai miatt 1946-ban 

letartóztatták146 és 7 év javító munkatáborra ítélték. 1950. március 27-én a dnyepropetrovszki 

fakitermelő telepen reggel megfagyva találtak rá társai. Dr. Fenczik István egykori magyar 

országgyűlési képviselőt, teológiai tanárt 1945-ben letartóztatták, az ungvári börtönben golyó általi 

halálra ítélték. Felajánlották neki a pravoszláv püspöki címet, amit visszautasított. Ferencsik 

Tivadar felsőapsai áldozópapot 10 év börtönre ítélték 1948-ban. 1949-ben azonban ismeretlen 

körülmények között a lembergi börtönben meghalt.147 
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Gregorovics István beregsziklási áldozópap visszautasította az aposztáziát, ezért 1950-

ben elítélték 25 év javító munkatáborra, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra. Vorkután 

raboskodott Bóbita Mihály, Orosz János és dr. Ortutay Elemér áldozópapokkal.148 

Dr. Hadzsega Gyula teológiai tanárt 1947-ben 10 év kényszermunkára ítélték. 

Lembergben ismeretlen körülmények között meghalt. Hafics István egresháti áldozópap 

elutasította az aposztáziát, ezért 1949-ben 25 év munkatábor, 5 év jogfosztás és vagyonelkobzás lett 

a büntetése. Rudnikon és Dzsezgázgánban dolgozott, 1956-ban tért haza. Harajda Dezső 

tiszaújhelyi áldozópap visszautasította az aposztáziát, ezért 1950. március 16-án letartóztatták. 

Május 5-én született meg az ítélet ellene, ami 25 év javító munkatábor, 5 év jogfosztás és 

vagyonelkobzás volt. Csurbáj-Nurán, Dubokán, Ekibásztuszban és Kemerovszban dolgoztatták. 

1956-ban tért haza, 1975. szeptember 22-én halt meg. Holis Antal segédlelkészt az aposztázia 

megtagadása miatt 1949-ben elítélték, 25 év javító munkatáborra és 5 év jogfosztásra. 1953 őszén 

Mezsiricsiben ismeretlen körülmények között meghalt. Hrabár Béla galambosi áldozópap szintén 

megtagadta az aposztáziát, ezért elítélték 1949. április 26-án. Büntetésként 25 év kényszermunkát, 5 

év jogfosztást és vagyonelkobzást kapott. A Mordvin lágerekben dolgozott, 1956. április 27-én tért 

haza. Hrenyó Mihály brusztruai áldozópap visszautasította a pravoszláv hitre való áttérést, ezért 

1949-ben 25 év javító munkára, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. A dzsezgezgáni 

lágerekben dolgozott. 1956-ban térhetett haza.149 

Ilniczky Sándor a munkácsi görögkatolikus székeskáptalan nagyprépostját 1946-ban 

20 év kényszermunkára ítélték, egy éven belül meghalt a szibériai Tomszkban. Ifj. Iváncsó Gyula 

havasközi áldozópapot 1947-ben 25 év javítómunkára, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra 

ítélték. A Mordvin lágerekben raboskodott. 1955 márciusában térhetett haza, 1979. május 17-én 

halt meg Ungváron. Iváncsó Gyula verécei áldozópap elutasította az áttérést, ezért 1949-ben 25 év 

javító munkára, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. Inkán raboskodott, 1954-ben 

megrokkanva tért haza, a lágerben szerzett betegségében 1963. március 2-án meghalt. Iváncsó 

Viktor bereznai áldozópap akadályozta a templom elvételét, ezért 1947-ben 1 év 

kényszermunkára ítélték, amit Lembergben töltött le. Hazatérése után Nagyszőlősön szolgált 

segédlelkészként. 1949-ben nem volt hajlandó az aposztáziára, ezért eltiltották papi hivatásától.150 

Jankovszki Illés kisbereznai áldozópapot 1948-ban 25 év javító munkatáborra, 5 év 

jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. Szibériában, ismeretlen körülmények között meghalt.151 

Kobáczy Rudolf Rezső szerednyei áldozópapot 1945-ben letartóztatták és 8 év 

kényszermunkára ítélték. 1954-ben tért haza, megrokkanva. 1973. január 22-én halt meg. Kampó 
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József beregszászi áldozópap megtagadta az aposztáziát, ezért ítélik el 1949. március 20-án. 

Büntetése 25 év javító munkatábor, 5 év jogfosztás és vagyonelkobzás volt. 1956. július 6-án tért 

haza, 1986. február 24-én meghalt. Kapinecz János fancsikai áldozópap visszautasította az 

aposztáziát, ezért 1949-ben 25 év javító munkára, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. A 

karagandai lágerekben raboskodott. 1956-ban hazatért, 1980. december 31-én meghalt. Karpinecz 

József beregpapfalvi áldozópap az elutasított aposztázia miatt 1949-ben 25 év javító munkára, 5 

év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 1956-ban térhetett haza, 1990. május 7-én meghalt. 

Keselya János izsnyétei áldozópapot 1947-ben 5 év kényszermunkára ítélték. 1949-ben ismeretlen 

körülmények között meghalt Taskent környékén. Klin Jenő nevickei segédlelkész megtagadta az 

aposztáziát, ezért 1949-ben 25 év javító munkára, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 

Karaganda környékén raboskodott. 1956-ban tért haza, 1986. augusztus 12-én halt meg. 

Kohutovics Tivadart, az ungvári székeskáptalan őrkanonokját az aposztázia megtagadása miatt 

1949-ben 25 év javító munkára, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélik. 1955. szeptember 20-

án halt meg, miután közölték vele, hogy hazatérhet.152 Kótyuk Tivadart ungvár-ceholnyai 

segédlelkész (Bendászék könyve szerint Ferenc)153 megtagadta az aposztáziát, ezért 25 év javító 

munkára, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. Vorkután raboskodott, 1956-ban tért haza. 

1973. július 25-én meghalt Ungváron. Kökörcsényi Pál tiszabökényi áldozópapot 25 év javító 

munkára, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 1956-ban tárt haza, 1974. április 2-án halt 

meg.154 

Legeza István beregkövesdi áldozópap elutasította az aposztáziát, ezért 1949-ben 25 év 

javító munkára, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 1954-ben Javaszban meghalt. Legeza 

József batári áldozópapot az aposztázia elutasítása miatt 25 év javító munkára, 5 év jogfosztásra 

és vagyonelkobzásra ítélték. 1954-ben tért haza, 1980. november 21-én halt meg Beregszászban. 

Legeza Péter felsőkalocsai áldozópapot 1946. november 24-én egy haldokló beteg szentséggel 

való ellátására hívták, de nem tért haza. Másnap holtan találtak lá a Sziklás folyó partján. Lelekács 

János havasközi segédlelkészt koholt vádak alapján letartóztatták 1947-ben és 10 év munkatáborra 

ítélték. 1955-ben tért haza. Levkulics Mihály határszögi áldozópapot az aposztázia elutasítása 

miatt 1949-ben eltiltották papi hivatásától. Lozán Polikárpot, mivel nem volt hajlandó az 

aposztáziára 1949-ben 25 év javító munkára, 5 év jogfosztásra ítélték. 1956-ban rokkantként tért 

haza, 1972. április 15-én halt meg. Lyahovics Miklós ötvösfalvai áldozópap megtagadta az 

aposztáziát, 1949. május 10-én ezért 25 év javító munkára, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra 

ítélték. 1956-ban tért haza, 1968 szeptemberében halt meg.155 
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Maliska János ormódi áldozópap sem volt hajlandó áttérni az ortodoxiára, ezért 1949-

ben 25 év javító munkára, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 1956-ban térhetett haza, 

1968 szeptemberében halt meg. Margitics János bocskórahói áldozópap megtagadta az 

aposztáziát, 1949-ben ezért eltiltották papi hivatásától, ezt követően titokban gyakorolta hivatását, 

amíg 1951-ben tetten érték és letartóztatták. Büntetésül 25 év javító munkára, 5 év jogfosztásra és 

vagyonelkobzásra ítélték. A szibériai Omszkban dolgoztatták. 1956-ban engedélyezték hazatérését, 

1988. szeptember 21-én meghalt. Matina János faluszlatinai áldozópap visszautasította az 

aposztáziát, ezért 25 év javító munkára, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 1956-ban tért 

haza, és 1967 májusában halt meg. Marina Lőrinc középapsai áldozópap megtagadta az 

aposztáziát, ezért 10 év kényszermunkára ítélték. 1956-ban tért haza, 1967 májusában meghalt. Dr. 

Marina Sándor teológiai tanárt, nevickei áldozópapot hithűségéért 25 év javító munkára, 5 év 

jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 1955-ben rokkantként tért haza, 1987. április 21-én 

meghalt.156 Matécsa György salánki áldozópapot157 1949-ben 25 év javító munkára, 5 év 

jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. Ábeszben dolgoztatták, 1956-ban láthatta újra 

szülőföldjét. 1962. szeptember 16-án meghalt. Matejkó János sósfalusi áldozópap megtagadta az 

aposztáziát, ezért 1950-ben 25 év javító munkára, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 

1956-ban tért haza, áramütés következtében meghalt 1974. június 8-án.158 Melles Jenő János 

nagybereznai áldozópap kitartott hite mellett, ezért 25 év javító munkára, 5 év jogfosztásra és 

vagyonelkobzásra ítélték. Csak 1962-ben engedélyezték hazatérését, Magyarországon159 halt meg 

1974. április 6-án. Mikita József kaszómezői áldozópap megtagadta az aposztáziát, ezért 25 év 

javító munkára, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 1956-ban tért haza megrokkanva, 

1971-ben agyvérzés következtében vesztette életét. Mikula Mihály a munkácsi kórház lelkészét 

vallási villongás következtében golyó általi halála ítélték, egy szovjet tiszt mentette meg ettől az 

életét. 1946-ban letartóztatták és 8 év javítómunkára, illetve 5 év jogfosztásra ítélték. 1988. 

szeptember 12-én halt meg. Mikulyák Bazil tiszaszirmai áldozópap elutasította az aposztáziát, 

ezért 1949-ben 25 év javító munkára, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 1956-ban tért 

haza és 1976. augusztus 20-án halt meg Huszton. Minya János feketeardói áldozópapot 

háromszor letartóztatták és elítélték. 1955 végén tért haza, 1979. január 12-én meghalt.160 

Miskolczy Tivadar püspöki levéltárost161 1949. március 5-én 25 év javító munkára, 5 év 

jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 1956-ban térhetett haza, 1976-ban meghalt Ungváron.162 
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Mondi Miklós beregszászi áldozópapot163 1946. november 12-én 25 év javítómunkára, 5 év 

jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 1957-ben tért haza, 1986. február 19-én halt meg 

Magyarországon. Mózer Mihály tiszakirvai áldozópap megtagadta az aposztáziát, ezért 1949-ben 

25 év javító munkára, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 1955. február 25-én 

letaszították egy magas építőállványról, a zuhanás következtében szörnyethalt.164 Murányi Miklós 

apostoli vikáriust 1949-ben letartóztatták, majd két év fogva tartást követően közlik vele ítéletét, 

ami 10 év munkatábor volt. 1956-ban engedélyezték hazatérését, de ezt követően kitiltották az 

USZSZK területéről. 1957-ben betegsége következtében engedélyezték hazatérését.165 1979. január 

12-én halt meg, utódja Szemedi János volt.166 

Orosz János szeklencei áldozópapot 1948-ban ítélték el 10 év munkatáborra, 5 év 

jogfosztásra és vagyonelkobzásra. Vorkután raboskodott, 1956 júliusában tért haza.167 Orosz Péter 

bilkei áldozópapot 1949-ben eltiltották papi hivatásától, amit titokban folytatott.168 1953. augusztus 

28-án elfogták és egy út menti keresztnél agyonlőtték, sírhelye ismeretlen.169 Dr. Ortutay Elemér 

teológiai tanár170 elutasította az aposztáziát, ezért 25 év javító munkára, 5 év jogfosztásra és 

vagyonelkobzásra ítélték.171 1956-ban szabadult.172 Ortutay István kapuszögi áldozópap sem volt 

hajlandó az aposztáziára, ezért 25 év javító munkára, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 

Rokkantan tért haza 1956-ban. 1976-ban halt meg Ungváron. Ortutay Jenő ungvár-ceholnyai 

áldozópapot (Dr. Ortutay Elemér édesapja) 1945-ben 10 év munkatáborra, 5 év jogfosztásra és 

vagyonelkobzásra ítélik. 1950. december 24-én halt meg Ábeszben.173 

Paszulyka Jenő beregszászi segédlelkészt 1948-ban 25 év javító munkára, 5 év 

jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 1956-ban került haza, 1981 márciusában halt meg 

Beregszászban. Petenykó István nyágovai áldozópap megtagadta az aposztáziát, ezért 25 év javító 

munkára, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 1956-ban térhetett haza, Huszton halt meg 

szívinfarktusban, 1987-ben. Petrik Jenő püspökségi alapkezelő pénztáros visszautasította az 

aposztáziát, ezért 25 év javító munkára, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 1953 

decemberében Ábeszben vesztette életét. Pochil Bazil nagybocskói áldozópap sem aposztazált, 3 

évig bujkált, majd 1952-ben elfogták. 25 év javító munkára, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra 

ítélték. 1956-ban térhetett haza. 1983 májusában meghalt. Pop Simon Dániel alsóapsai 
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áldozópapot 1948-ban 25 év javító munkára, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 1956-

ban tért haza.174 Dr. Popovics Demeter a huszti gimnázium hittantanára nem volt hajlandó az 

aposztáziára, ezért 1949-ben 25 év javító munkára, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 

Tájsetben raboskodott, 1956-ban engedélyezték hazatérését.175 1968. október 3-án halt meg 

Huszton. Popovics János bilkei áldozópapot 1946-ban 25 év javító munkára, 5 év jogfosztásra és 

vagyonelkobzásra ítélték. 1953-ban látogatóként tért haza, de nem ment vissza. 1985. február 10-én 

halt meg. Puskás László az ungvári katedrális segédlelkésze visszautasította az aposztáziát, ezért 

25 év javító munkára, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 1956-ban tért haza. 1969. 

április 27-én meghalt Ungváron.176 

Rabár János magyarkomjáti áldozópapot 1947 augusztusában tartóztatták le. 5 év 

munkatáborra, 5 év jogfosztásra, valamint vagyonelkobzásra ítélték. 1956-ban áttért a latin rítusra, 

katolikus plébánosként szolgált Bobrkán. 1959-ben megvonták tőle hivatását és egy évi 

kényszermunkára ítélték. 1960–1972 között illegálisan működött Bobrkán. 1972-ben tért haza, 

1988-ban halt meg Beregszászban. Román Antal kökényesi áldozópapot az aposztázia elutasítása 

miatt 1949-ben 25 év javító munkára, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 1955-ben 

rokkantként tért haza. 1990-ben halt meg Ungváron. Román György őrhegyaljai áldozópapot 

hithűsége miatt elítélték 25 év javító munkára, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra. 

Karagandában raboskodott, 1956-ban térhetett haza. 1979-ben elhunyt. Román János 

szuhabronykai áldozópap nem aposztazált, ezért 1949-ben eltiltották hivatásától. Mivel titokban 

gyakorolta papi hivatását, 1951-ben letartóztatták és 25 év munkatáborra, 5 év jogfosztásra és 

vagyonelkobzásra ítélték. 1956 májusában szabadult. 177 

Romzsa Tódor püspök ellen 1947. október 27-én került sor a gyilkossági merényletre, 

amikor Lóka községből hazafelé tartó lovas kocsijának nekihajtott egy szovjet katonai gépkocsi.178 

A püspök az ütközés következtében a bricska alá került, ezért a merénylők – abban a tudatban, hogy 

teljesítették a küldetésüket – a lovas kocsin lévő többi utast kezdték el ütlegelni. Azonban nem 

sokkal ez után egy postaautó jelent meg, a gyilkosok pedig elmenekültek.179 A postakocsi Romzsát 

és társait súlyos sérülésekkel szállította kórházba, ahol végül mindannyiuk életét megmentették, és 

néhány nap múlva már úgy állt a helyzet, hogy a püspök felépül. Ekkor azonban a belbiztonsági 

szervek egyik munkatársa – ápolónővérnek álcázva magát – megmérgezte. Romzsa Tódor 1947. 

november 1-jé n halt meg és november 4-én temették el Ungváron.180 

                                                           
174 DUPKA, 1993. 62-63. o. 
175 Görögkatolikus Szemlélet. 4. évf. 1. sz. 2017. tavasz. 47. o. 
176 DUPKA, 1993. 63–64. o. 
177 DUPKA, 1993. 64. o. 
178 Görögkatolikus Szemlélet. 4. évf. 1. sz. 2017. tavasz. 46. o. 
179 BENDÁSZ, 1994. 94. o. 
180 PUSKÁS, 2000. 43-44. o. 



34 
 

Romzsa Nesztor kovászói áldozópap visszautasította az aposztáziát, ezért 1949-ben 25 év 

munkatáborra, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 1956-ban tért haza, 1966-ban halt meg 

Ilosván.181 Ruszinkó Miklós huszti áldozópap megtagadta az aposztáziát, ezért 1949-ben 25 év 

munkatáborra, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 1955. január 4-én halt meg 

Ábeszben.182 

Sepa Bazilt 1948-ban 10 év munkatáborra és 5 év jogfosztásra ítélték. 1956-ban tért haza. 

Sereghy András makarjai áldozópap elutasította az aposztáziát, ezért letartóztatták, de mielőtt 

elítélték volna az ungvári börtönben, 1950-ben ismeretlen körülmények között meghalt. Simsa 

Andor nagyszőlősi kórházi lelkész megtagadta az aposztáziát, ami miatt 1950-ben 25 év 

munkatáborra, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 1955-ben rokkantan tért haza. 1980. 

június 29-én meghalt. Suba Dénes tiszaszászfalusi segédlelkész a munkácsi egyházmegye papjai 

közül aposztazált, de nem működött, ezért letartóztatták és 25 év munkatáborra, 5 év jogfosztásra és 

vagyonelkobzásra ítélték. 1956-ban tért haza és aposztáziáját visszavonta.183 

Szabó Andor alsódomonyai áldozópap szintén elutasította az aposztáziát, ezért 1950-ben 

25 év munkatáborra, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 1956-ban megrokkanva tért 

haza, 1957 márciusában meghalt. Szabó József csontosi áldozópapot 1950-ben 25 év 

munkatáborra, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 1955-ben tért haza. 1972-ben 

Ungváron meghalt. Szavcuk Miklós lonkai áldozópap megtagadta az aposztáziát, ezért 1949-ben 

25 év munkatáborra, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 1955-ben tért haza. 1975-ben 

Ungváron meghalt. Szidej Tódor János, a miszticei kolostor házfőnöke megtagadta az 

aposztáziát, ezért munkatáborra ítélik és jogvesztésre. 1955-ben térhetett haza, 1990-ben halt meg. 

Szikszai Ignác beregbárdosi áldozópap visszautasította az aposztáziát ezért 1949-ben 25 év 

munkatáborra, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 1955-ben tért haza. Szkiba János 

Teofán medencei áldozópapot 1949-ben 8 év munkatáborra, 5 év jogfosztásra és 

vagyonelkobzásra ítélték. Ábeszben raboskodott, ahonnan 1956-ban tért haza. 1961-ben halt meg. 

Szkiba János fenyesvölgyi áldozópapot hithűsége miatt 25 év munkatáborra, 5 év jogfosztásra és 

vagyonelkobzásra ítélték. Vorkután raboskodott, 1956-ban tért haza. 1983-ban halt meg Ungváron. 

Szlivka János felsőviznicei áldozópap 1949-ben engedett a nyomásnak és aposztazált, de mint volt 

amerikai állampolgárt 1951-ben letartóztatták. 25 év munkatáborra, 5 év jogfosztásra és 

vagyonelkobzásra ítélték. 1953-ban visszavonta az aposztáziát. 1956-ban tért haza. 1968-ban 

meghalt Munkácson. Szokol János borhalmi áldozópap nem volt hajlandó az aposztáziára, ezért 

1948-ban 10 év munkatáborra, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 1954-ben 
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megrokkanva került haza, majd illegális lelkipásztorkodás vádjával letartóztatták, 

elmegyógyintézetbe került. 1959-ben tért haza. 1976-ban újra őrizetbe vették, de másnap 

hazaengedték. Kazahsztánba utazott római katolikus papként szolgált illegálisan. 1979-ben 

megbetegedett, gyermekei hazahozatták. 1989-ben meghalt Ungváron. Sztankaninecz-hám Antal 

Ágoston bányafalui áldozópap nem aposztazált, ezért 1949-ben 25 év munkatáborra ítélték. 1957-

ben engedélyezték hazatérését.184 

Thegze Miklós zsukói áldozópapot az aposztázia elutasítása miatt 25 év munkatáborra, 5 

év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 1953-ban halt meg Kazahsztánban. Terbán Mihály 

miszticei áldozópapra szintén az aposztázia elutasítása miatt 25 év munkatábort, 5 év jogfosztást és 

vagyonelkobzást róttak büntetésül. 1955-ben tért haza Beregszászba, ahol 1985. június 21-én 

elhunyt. Tiliscsák András nyíresújfalusi áldozópap visszautasította az aposztáziát, ezért 1950-ben 

25 év munkatáborra, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 1956-ban tért haza. 1975-ben 

halt meg Ungváron. Tivadar István munkácsi segédlelkész megtagadta az aposztáziát, ezért 1949-

ben 25 év munkatáborra, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 1954-ben a tajseti lágerben 

halt meg ismeretlen körülmények között. Trompák Gyula nagymogyorósi aldozópap nem 

aposztazált, ezért 1949-ben 25 év munkatáborra, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 

1956-ban tért haza rokkantként. 1982. szeptember 1-jén halt meg Munkácson.185 

Udut Gábor barkaszói áldozópapot hithűsége miatt 1949-ben 25 év munkatáborra, 5 év 

jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 1956-ban tért haza. 1974. március 10-én halt meg 

Huszton.186 

Dr. Újhelyi István bocskórahói áldozópapot 1946-ban 8 év munkatáborra és 5 év 

jogfosztásra ítélték. Szabadulása után 1957-ben áttelepedett Csehszlovákiába. Újhelyi József 

szerednyei áldozópap az aposztázia megtagadása miatt 1950-ben 25 év munkatáborra, 5 év 

jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 1956-ban tért haza. Urszta István kövesligeti 

áldozópapot az ortodoxiára való áttérés elutasítása miatt 1949-ben 25 év munkatáborra, 5 év 

jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték.1956-ban hazatérhetett. 1958-ban illegálisan tartott liturgia 

közben tetten érték és 7 év munkatábort kapott, de felét elengedték, így 1962-ben hazatért. 1988 

márciusában halt meg. 187 

Vaszkó Péter beregszőlősi áldozópap az aposztázia megtagadása miatt 1949-ben 25 év 

munkatáborra, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 1956-ban tért haza. 1981. március 8-
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án elhunyt. Verbjescsuk István kisrákóci áldozópapot 1948-ban ítélték el 10 év munkatáborra, 5 

év jogfosztásra és vagyonelkobzásra. 1955-ben hazatért. 1971-ben halt meg.188 

Zavagyák Bazil József, a husztbaranyai kolostor szerzetese elutasította az aposztáziát, 

ezért 1949-ben 25 év munkatáborra, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 1956-ban 

hazatért,189 1958 decemberében halt meg. Zombori Miklós szőlősvégardói áldozópap megtagadta 

az aposztáziát, 1950-ben ezért 25 év munkatáborra, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték.190 

Zseltvay Fedor (Tódor) taracközi áldozópap visszautasította az aposztáziát, ezért 25 év 

munkatáborra, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. Fogságában megbetegedett, ahol 

megműtötték, de az ottani körülmények között nem tudott meggyógyulni, amelynek következtében 

1951. december 15-én meghalt Aktászon. Zseltvay Gyula oroszkomoróci áldozópap elutasította 

az aposztáziát 1949-ben, ezért 25 év munkatáborra, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 

1956-ban jutott haza. 1980. november 17-én, Munkácson autóbaleset következtében meghalt. 

Zseltvay Miklós horlyói áldozópap szintén elutasította a pravoszláv hitre való áttérést, ezért 1950-

ben 25 év munkatáborra, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 1956-ban került haza.191 

 

 

3. 2. Bendász István feljegyzései 

 

Bátran kijelenthetjük, hogy Bendász István a XX. század legkiválóbb kárpátaljai egyháztörténészei 

közé tartozik.192 1903. augusztus 3-án született, Bendász Mihály görögkatolikus pap és Szabó 

Margit gyermekeként, Borhalom nevezetű faluban, a Munkácsi járásban.193 1905-ben a család 

Amerikába utazott, hogy a Munkácsi Egyházmegyéből nagyszámban kivándorolt ruszin 

görögkatolikus híveket szolgálja. A pennsylvaniai Scrantonban járt óvodába, majd itt fejezte be az 

első osztályt. 1910-ben a család hazatért Munkácsra, ahol magyar nyelven befejezte a második 

osztályt, majd a harmadik évfolyamot ruszin nyelvű egyházi iskolában folytatta. Ezt követően 

édesapja Máramarosszigetre küldte a római katolikus elemi iskolába, ahol magyar nyelven fejezte 

be a negyedik osztályt.194 Itt folytatta gimnáziumi tanulmányait, de 1918-ban elfoglalta 

Máramarosszigetet a román katonaság, ezért Magyarországon a sárospataki gimnáziumban szerezte 

meg a középiskolai végzettségét (1921).195 
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Ezt követően beiratkozott a Budapesten székelő Erzsébet Tudományegyetem jog- és 

államtudományi fakultására. Egy szemeszter befejezését követően hazautazott szüleihez, akik már a 

cseh megszállás alatt éltek és Ungváron találkozott egykori iskolatársaival, akik ekkora már 

teológushallgatók voltak. Az ő biztatásukra adta be a felvételi kérelmét az ungvári papi 

szemináriumba, ahol az előkészítő csoportba nyert felvételt. Negyedik éves kispapként hittan 

tanárnak nevezték ki Husztra. 1926-ban befejezte szemináriumi tanulmányait és behívót kapott a 

cseh hadseregbe. A cseh törvények szerint addig nem szentelhették pappá, amíg nem töltötte le a 

katonai szolgálatot.196 

A leszerelés után 1928. február 2-án feleségül vette Bacsinszky Máriát, a kőrösmezői 

görögkatolikus pap lányát. 1928. február 12-én Gebé Péter püspök pappá szentelte Bendász Istvánt, 

a papi szeminárium kápolnájában. Taracújfaluban kapott parókusi kinevezést édesapja helyére, aki 

1928. január 7-én elhunyt.197 

Kárpátalján a cseh kormány politikai célzattal terjesztette a pravoszláv vallást. Az 1798-

ban épített taracújfalusi templom 1928. szeptember 5-én gyújtogatás miatt leégett.198 Bendász 

István téglából 2 év alatt új templomot épített, amit 1930. december 4-én fejeztek be.199 

Sztojka Sándor püspök 1941. április 1-jén kinevezte Bendász Istvánt200 

Felsőveresmartra.201 Azonban 1949-ben a szovjet állam betiltotta a görögkatolikus egyház 

működését és csak 1989 után kapott újra működési engedélyt. Bendász odaadóan szolgálta híveit 

1949. március 8-ig, amikor az MGB megtiltotta számára a papi szolgálatot.202 

1949. március 8. után titokban, otthon, vasárnap és ünnepnapokon végzett Szint Liturgiát 

és keresztelt is. Virágvasárnap megáldotta a barkát, otthonában gyóntatott a húsvéti böjti 

időszakban, majd 35–40 házban pászkát szentelt a faluban.203 

Az államhatalom helybeli munkatársai kegyetlenül és pontosan igyekeztek teljesíteni a 

görögkatolikus egyház likvidálását. 1949. március 8-án István atyát behívták Nagyszőlősre az MGB 

hivatalába, ahol 8 órás agymosás után három csekista betiltotta további papi tevékenységét és 

nyomatékosan figyelmeztették, hogy ha nem tér át a pravoszláv hitre, akkor számára a Szovjetunió 

területén sehol nem lesz munkalehetőség. Eközben az MGB emberei elutaztak Felsőveresmatra 

bezárni a templomot, de ez nem történt meg, mert a községháza kiadott egy hivatalos igazolást 
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arról, hogy az egész falu áttért a pravoszláv hitre, amelynek következtében átregisztrálták a 

görögkatolikus templomot pravoszlávra (március 28.).204 

Ahhoz, hogy nagyobb nyomást érjenek el az MGB emberei a faluban, 50 egykori 

görögkatolikust találtak, akik az atya bűnösségét voltak hivatva bizonyítani. 1949. március 19-én 

Bendász családját kilakoltatták a parókia épületéből. Próbált munkát keresni, de elutasításokat 

kellett megélnie. A munkaadók magyarázata az volt, hogy tilos görögkatolikus papnak munkát adni. 

Egy felsőveresmarti görögkatolikusnak köszönhetően 1949. április 1-jén felvették a huszti 

útkarbantartó vállalathoz, de az MGB parancsára április 24-én elbocsátották.205 

1949. április végén behívatták az atyát Nagyszőlősre és próbálták meggyőzni a pravoszláv 

vallásra való áttérésről; földi javakat, karriert és gondtalan életet ígérve. Miután nem sikerült 

meggyőzni az atyát ilyen módon, fenyegetni kezdték, hogy az államhatalom a legkegyetlenebb 

eszközöket fogja bevetni az ellenszegülőkkel szemben. Ezek után tisztában volt vele, hogy le fogják 

tartóztatni, ami meg is történt 1949. május 27-én.206 

Nagyszőlősről őrök kíséretében Ungvárra szállították a területi MGB nyomozó-börtön 

cellájába. Július 6-ig volt itt és miután befejeződött a nyomozás, átvitték az ungvári területi 

börtönbe.207 A területi bíróságon a jogvégzettség nélküli főbíró 25 évi szabadságvesztésre, 5 évi 

polgári jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélte az atyát.208 

1949. augusztus 5-én István atyát először az elítélt papok csoportjával együtt a lembergi 

elosztóba szállították, majd a kijevi MGB börtönbe. 1950. január 9-én érkeztek meg Moszkvába, 

majd január 17-én egy másik pappal Kujbisevbe szállították. Az év februárjában tehervagonokban 

küldték tovább a papokat a GULÁG-ra, az Urálon át Karagandába.209 

Itt az atyát az úgynevezett 5., majd a 7. számú táborba vitték. 1950. március 3-án vitték ki 

az elítélteket a Kosztenkáról elnevezett szénbánya mellett épülő kőszénfinomító építésére. Az 

elítéltek egyre fogyatkozó erejét használták ki városok és üzemek építésére, ott ahol a 

legkegyetlenebb időjárási viszonyok uralkodtak.210 Az építkezések befejezése után az idegileg 

teljesen magukba roskadt és amúgy is testileg-lelkileg kizsigerelt elítéltek számára újságolvasást 

biztosítottak. Nyáron az elítéltek 11 órát dolgoztak, télen pedig virradatkor vezették ki őket 

munkára. Természetesen munkájukért ezekben a táborokban fizetést nem kaptak.211 

Szigorúan tilos volt imakönyvet vagy egyéb vallási témájú tárgyat tartani a táborban. 

Minden görögkatolikus pap liturgiát végzett vasárnapokon és ünnepnapokon, de ez a tevékenység 
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csak éjszaka volt biztonságos. Sztálin halála után a tábori szigor is enyhülni látszott, a vasárnapi 

liturgiát már szabadon és nyíltan is végezhették. Az 5. és 7. számú táborokon kívül az atya volt még 

a 4. számú, illetve a dubókai, omszki, rudniki valamint a terektei lágerekben.212 

1954. augusztus 2-án Bendász Istvánt átirányították az akkor létesített rokkantak táborába 

Terektén, ahol 1954. október 13-án egy hivatalos bizottság rokkantnak nyilvánította. 1955. január 

3-án a Moszkvából érkezett küldöttség felülvizsgálta az ügyet és engedélyezték hazatérését.213 

István atya fogsága alatt feljegyzéseket írt.214 Miután egy évig fogságban volt rájött, hogy 

több személy nevét és a dátumokat kezdi elfelejteni. Látva a helyzetüket, hogy az életkörülmény és 

a bánásmód őt és társait bármikor halálba küldheti, megfogalmazódott benne az a gondolat, hogy a 

fontosabb neveket és dátumokat feljegyzi.215 

Írását eredetileg egy-két lapra tervezte, amelyet majd valamelyik ruhájába bevarr, de 

megkezdve a feljegyzéseket már 10 lap volt. Az első feljegyzései a hozzátartozói, illetve a 

társadalom előtt is ismertek voltak, a további eseményeket nem tárta az olvasók elé.216 

Tervének kivitele normális körülmények között semmi akadályba nem ütközött volna, de 

az akkori helyzetben nagy áldozatokat követelt. A foglyoktól a legkisebb papírdarabokat is elvették, 

a ceruzáról nem is beszélve. Munkába menet és jövet, minden reggel és este tetőtől talpig a 

legalaposabban átkutatták őket, még a ruhák varratait is, valamint hetente kétszer-háromszor, amíg 

dolgoztak, átkutatták a fekvőhelyeket és az egész lágert, hogy nincs-e valahol valami tiltott dolog 

eldugva.217 

Bendásznak először a ceruzát és a papírt kellett beszereznie, amelyekhez munkahelyén az 

irodahelyiség személyzetétől jutott hozzá. Eleinte a munkahelyén kezdett írni, és ott az építkezési 

anyagok között rejtette el azt, gyakran változtatva a helyet, de itt több része elveszett, amit később 

pótolnia kellett. Az a veszély is fenyegette, hogy bármelyik nap más munkahelyre viszik, és az 

addigi munkája kárba fog veszni. Ebédidő alatt is írt, elbújva olyan helyekre, ahol nemcsak az őrök, 

de a fogolytársai sem látták, mert ezek között is volt besúgó.218 

Az eddigi rejtekhely helyett gondoskodni kellett más megoldásról. Csinált egy kis ládát, 

amiben a fogkeféjét, fogpasztáját és harisnyáját tartotta. Kettős feneke volt, amelynek alsó részében 

tartotta a papírokat, illetve a ceruzát, hogy megtudja a motozások alkalmával felfedezik-e. A sikeres 

próba után oda rejtette a már megírt lapokat is, a cipője talpát felfejtve, majd visszaszögezve, vitte 

be a lágerbe. Ezután a fekvőhelyén folytatta feljegyzéseit, amit éjszaka írt, a helyiségük állandóan 
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ki volt világítva, így ellenőrizték őket, tehát olyan helyet kellett keresni-e, ahol nem vették észre, 

hogy mivel foglalkozik és meg kellett várnia, míg fogolytársai elaludnak.219 

A láda azonban hamar megtelt, így azon kezdett gondolkozni, hogy a leveleket, amiket 

hazaküld, azokkal laponként ezt is elküldi. Az első öt lapot haza is küldte ilyen módon, de az nem 

érkezett meg, ezért kezdődnek a feljegyzései a hatodik oldallal. Amikor rájött, hogy így csak 

elvesznek eddigi írásai, vagy más kezébe kerülnek, beszüntette a további küldözgetést.220 

Már azon kezdett gondolkozni, hogy megsemmisíti írásait, mert nagyon veszélyes volt 

magánál tartani őket, viszont más oldalról pedig szerette volna, ha az utódai tudnak arról, hogy min 

kellett keresztül mennie, mert nem volt hajlandó aposztata lenni és hitét megtagadni.221 

Megpróbálkozott ezt követően egy utolsónak tűnő lehetőséggel. Amikor megérkeztek, tilos 

volt saját ruháikat hordani, azokat elvették a foglyoktól, és összeszedték egy helységbe. Beadott egy 

kérvényt a láger vezetőségéhez, amelytől kérte ruháinak hazaküldési lehetőségét. Nem remélte, 

hogy engedélyezik, de pár nap múlva hívatták, hogy szerezzen be egy zsákot és gyűjtse össze a 

hazaküldendő dolgait. Ezért nem sikerült befejezni a feljegyzéseit, amelyet 1950 végéig akart leírni, 

ami nagyjából sikerült, de a lelki élményei nincsenek feljegyezve, amit nehéz rekonstruálni. Egy óra 

leforgása alatt kellett megkeresni a ruhatárból sajátjait, és összehordani a feljegyzéseket, az őt 

ábrázoló ceruzarajzot222 és a többi dolgait, amit örök emlékül kívánt hazaküldeni.223 

Elhatározta, hogy ez az utolsó reménye, ha így nem sikerül hazaküldeni a feljegyzéseket, 

akkor megsemmisíti azokat. Írásait a kabátja alá rejtve pakolta, ami megfigyeléssel történt, hiszen 

az őrök előzőleg minden ruhadarabot átvizsgáltak, és ahol szükségesnek tartották, fel is repesztették 

azokat. Bendász csak ezt követően kapta meg bepakolásra a ruhadarabokat, de akkor is végig 

szemmel tartották, nehogy magától kicsempésszen valamit.224 

Már befejezi a csomagot, de nincs alakalma becsempészni a dolgokat, lassan az utolsó 

ruhadarab jön, és elkezdte minden oldalról gyömöszölni a ruhadarabokat, hogy legyen több hely, és 

olyan helyzetbe került, hogy nincs előtte senki, kihúzta a kabátja alól az előkészített dolgokat és 

ügyesen becsempészte a csomagba, majd az utolsó ruhadarabokkal letakarta, majd átadta, hogy 

bevarrják azt. Ezt követően megcímezte és visszament a börtönbe (1950. december 30.).225 

Minden lágerben van egy megbízott, aki a postáról érkező csomagokat a táborba szállította. 

István atya esetéig nem történt olyan, hogy a lágerből a postára vigyenek valamit, mivel ő volt az 

első, aki felvetette ezt a kérdést, ami után a láger vezető minden rabot felszólított, hogy küldje haza 

                                                           
219 BENDÁSZ, 2012. 38–39. o. 
220 Uo. 39. o. 
221 Uo. 39. o. 
222 Lásd 14. számú melléklet. 
223 BENDÁSZ, 2012. 39–40. o. 
224 Uo. 40. o. 
225 Uo. 40–41. o. 
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ruháit. Később rájöttek, hogy ezzel csak egy gondtól szabadultak meg, mivel attól féltek, hogy ha 

fellázadnak ellenük, feltörik a ruhatárakat és civilbe öltözve megkönnyítik a szökésüket.226 

Néhány nap múlva a csomag átadása után, arról kezdtek beszélni, hogy letartóztatták a 

megbízottat, mert valami küldeményt felbontott és a tartalmát eladta a piacon. Az információ 

valósnak bizonyult és fennállt a veszélye annak, hogy az atya csomagja volt az. Bendász aggódása 

egészen addig tartott, amikor 1951. február 12-én megkapta otthonról az értesítést, hogy 

küldeményét hiánytalanul megkapták.227 

                                                           
226 BENDÁSZ, 2012. 41. o. 
227 Uo. 41. o. 
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ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A szakdolgozat a görögkatolikus egyház helyzetét kívánja bemutatni Kárpátalján 1944-1949 

között a levéltári források tükrében. A munka feladata, hogy a témára vonatkozó 

szakirodalomra és forrásokra, valamint a korabeli sajtóra alapozva betekintést adjon a 

Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye 1944-1949 közötti helyzetébe. A vizsgálni kívánt 

kérdés a kevésbé kutatott témák közé tartozik. Így a témára vonatkozó szakirodalmakra, 

forrásokra, illetve sajtóra alapozva kísérletet tettünk a magyar történelemtudomány e 

hiányának pótlására. 

A szovjetrendszer megjelenésével párhuzamosan terjedt el az ateizmus is, amelynek 

legfőbb célja az egyházi és vallási élet teljes felszámolása volt. A Néptanács 1945. március 

24-én kelt, A vallás szabad megválasztásáról szóló dekrétumával a sajtóban kezdetét vette a 

görögkatolikus egyház elleni propaganda. A görögkatolikus egyház hamarosan az első számú 

közellenséggé vált. Annak teljes megsemmisítésére törekedtek, igyekeztek beolvasztani az 

orosz pravoszláv egyházba. Az 1945 márciusában kiadott rendeletet értelmében minden 

felnőtt állampolgárnak joga volt szabad akaratából megváltoztatnia vallását, illetve 

felekezeten kívülinek lennie, a kiskorúak pedig szüleik hozzájárulásával változtathatták meg 

vallásukat. Aminek köszönhetően sokan „önként átkeresztelkedtek a pravoszláv ortodox 

hitre”. 

Titkos információkat gyűjtöttek az egyházközségekről, kompromittálták a papokat. 

A nyílt és titkos akciók hatékonyságát letartóztatásokkal, erőteljes agitációs 

propagandatevékenységgel igyekeztek növelni. Ezrével hurcoltak lágerekbe a magyar 

hivatalnokok mellett a római és görögkatolikus papokat, valamint a református lelkészeket. 

Összeírásokat készítettek valamennyi felekezet papjairól, egyházi tanácstagjairól, vagyonáról 

és erről a vezetőlelkészeknek meghatározott időnként jelenteni kellett. Minden felekezet 

papjait és lelkészeit „a nép ellenségeiként”, „ellenforradalmárokként”, „német-fasiszta 

kollaboránsként” „a társadalom ellenségeiként” tüntették fel. A munkácsi püspökség 

vezetőiről külön ügynökdossziét nyitottak „kereszthordozók” megjelöléssel. Folyamatos 

nyilvántartást vezettek róluk és jelentettek felőlük. Ahogy Majnek Antal római katolikus 

főpásztor fogalmazott: „a vallásosság, a hívő emberek meggyőződése elleni harc 1945-től a 

hivatalos politika szintjére emelkedett. Ennek a harcnak szerves részét képezte a történelmi 

egyházak vezetőinek, a papok, lelkészek eltávolítása az önkényuralmi rezsim helyi 

meghonosítása útjából, ugyanis a „pásztor” nélkül maradt, megfélemlített kárpátaljai 
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magyarságot a megszálló szovjet hatalom képviselői sokkal inkább akadálymentesen tudták 

beintegrálni a rezsimbe. 

Hatalmas csapás érte a görögkatolikusokat, amikor – a pravoszláv egyházba történő 

beolvasztás céljával – egymás után tartóztatták le és ítélték el az aposztáziára nem hajlandó 

papjait. Sorra gyűjtötték róluk a kompromittáló információkat, 1946 elejére már többüket 

különböző időtartamú börtönbüntetésre ítélték. A vád valamennyiük ellen „a magyar fasiszta 

rendszerrel” való együttműködés volt. A rágalomhadjáratból a korabeli sajtó is kivette a 

részét. Így vált a sztálinizmus mártírjává Romzsa Tódor munkácsi görögkatolikus püspök, 

akit a beolvasztási kísérletnek való ellenállása, illetve a hívekre gyakorolt befolyása miatt a 

szovjet hatóságok az unitus egyház felszámolása legfőbb akadályának tekintették, és 1947-

ben kíméletlenül meggyilkolták. Ezután megkezdődött azoknak a papoknak a kálváriája, akik 

nem voltak hajlandóak behódolni az új rendszernek: letartóztatások és lágerbe hurcolások 

sorozata zajlott a görögkatolikus klérus ellen. 

A munkát három részre tagoltuk. Az első részben a szovjet megszállás éveivel 

foglalkoztunk, illetve a görögkatolikus egyház felszámolásával, amit két külön részre 

osztottunk. Itt érdemes kiemelni, hogy az egyház sorsa 1944. október 27-én pecsételődik meg, 

amikor a szovjet csapatok elfoglalták Ungvárt. Ez a folyamat vezet az egyház betiltásához, 

1949-ben. A második részben Romzsa Tódor 1947-es vértanúhalálával foglalkozunk illetve 

Chira Sándor titkos püspökségével. Ezután a harmadik részben pedig a szovjet Gulág által 

meghurcolt papokkal, illetve kiemelve Bendász Istvánnal foglalkoztunk. Ebben a részben 

nagy hangsúlyt adunk a meghurcolt görögkatolikus papok emlékének, és Bendász István 

Feljegyzéseinek.  
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РЕЗЮМЕ 

 

У роботі ми хочемо показати стан греко-католицької церкви на Закарпатті у 1944-1949 

роках на основі архівних джерел. Метою роботи являється показати стан Мукачівської 

Греко-католицької Єпархії у 1944-1949 роках на основі літературних та інших джерел, 

а також використовуючи пресу того часу. Досліджуване питання відноситься до слабо 

розкритих. Тому, опираючись на фахову літератур, архівні джерела, а також тогочасну 

пресу ми намагалися заповнити цей недостаток в угорській історичній науці.  

Паралельно з появою радянської системи розповсюджувався атеїзм, головною 

метою якого являється повноцінне знищення церковного та релігійного життя. З 

декретом Народної Ради датованого 24 березням 1945-го року Про вільний вибір релігії  

у пресі розпочалася релігійна пропаганда проти греко-католицької церкви. Незабаром 

греко-католицька церква стала головним ворогом суспільства. Намагалися досягти 

цілковитої ліквідації та об’єднання з російської  православною церквою. За указом 

березня 1945-го року всі дорослі громадяни мали право вільного вибору та зміни 

релігії, могли бути невизначеними щодо релігії, а діти могли вибрати або змінити свою 

релігію тільки при дозволі батьків. Дякуючи цьому дуже багато людей «добровільний 

перейшли до православної церкви».  

Збирали таємну інформацію про громади, скомпрометували священників. 

Намагалися підвищувати ефективність відкритих  і таємних операцій, збільшувати 

кількість арештів та підсилювати агітаційну діяльність пропаганди. Тисячами забирали  

в табори разом з угорськими чиновниками римо- та греко-католицьких священників, а 

також реформатських душпастирів. Створювали записи про священники всіх конфесій, 

про членів керівництва громад, про їх майно і про це старші пастори мали доповідати 

за визначеними строками. Священнослужителів всіх церков називали «ворогами 

суспільства», «анти революціонерами», «німецькими фашистськими коллаборантами», 

«ворогами народу. Про керівників мукачівської єпархії було створено окреме досьє під 

назвою « носії хреста». Про них постійно велися записи і постійно доповідали про них. 

Як висловився Антал Майнек римо-католицький єпископ «релігійність, боротьба проти 

свідомості вируючих людей у 1945-му році офіційно перейшла на політичний рівень. 

Органічну складову цієї боротьби складали усунення керівників та 

священнослужителів історичних церков, тому що «стадо» без «пастиря» легше можна 

інтегрувати в радянський режим, і це стосувалося і угорців Закарпаття.  
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Надзвичайно великий удар отримала греко-католицька церква, коли при 

об’єднанні його до православної церкви, один за одним засуджували священників, які 

не хотіли бути вірним православній церкві. Поступово збрили про них компромітивну 

інформацію, а на початок 1946-го року вже багатьох засудили на різного терміну 

ув’язнення. Майже у всіх предметом звинувачення були співпраця з «угорської 

фашистської системою». У цій компанії наклепу велику роль відіграли преса. Так став 

мучеником сталінізму мукачівський греко-католицький єпископ Теодор Ромжа, який 

створював опір для об’єднання, а також мав великий вплив на вірників, тому радянська 

влада вважала його найбільшою перешкодою перед злиттям церков і 1947-му році його 

жорстоко вбила. Після цього розпочалися страждання ти священників, які не хотіли 

підкорятися системі, тому розпочалася серія арештів та заселення в таборів серед 

греко-католицького духовенства. 

Робота була поділена на три розділи. У першому ми займалася роками 

радянської окупації, а також ліквідацією греко-католицької церкви, які були поділені на 

дві частини. Тут важливо замітити те, що доля конфесії була запечатана 27 жовтня 

1944-го року, колі радянські війська захопили Ужгород. Цей процес закінчився у 1949 

році, коли греко-католицьку церкву офіційно заборонили. У другому розділі ми 

займалися мучеництво Теодора Ромжі в 1947-му році, а також таємний єпископством 

Олександра Хіри. Після цього, в третьому розділі ми займалися священниками, які 

були заслані до таборів Гулагу, а також окремо займаємося Степаном Бендасом. Тут ми 

звернули велику увагу на вшанування пам’яті священників, а також на Записи Степана 

Бендаса. 
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228 KTÁL, Fond P-1490, op. 1, od. zb. 17. l. 14. 
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2. számú melléklet: Romzsa Tódor panaszlevele Szovjetunió Vallásügyi Minisztériuma 

Kárpátalja területi megbízottjának arról, hogy Ódávidházán erőszakkal vették el a 

görögkatolikus templomot 229 

 

 

                                                           
229 KTÁL, Fond P-1490, op. 1, od. zb. 17, l. 8. 
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230 KTÁL, Fond P-1490, op. 1, od. zb. 18, l. 30. 



52 

 

 

4. számú melléklet: A nagylucskai právoszláv egyház kérelme földtulajdonának 

visszaszerzésére 231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
231 KTÁL, Fond P-1490, op. 1, od. zb. 18, l. 10. 
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5. számú melléklet: Az illetékes szovjet hatóság válasza, hogy csak abban az esetben áll 

módjukba visszaadni a görögkatolikus egyház tulajdonát képező ingatlant Sebesfalva 

településen, ha az egyház más ingatlant ajánl fel azok számára, akik jelenleg abban 

élnek232 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
232 KTÁL, Fond P-1490, op. 1, od. zb. 3, l. 39. 
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233 KTÁL, Fond P-1490, op. 1, od. zb. 18. l. 33. 
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7. számú melléklet: Romzsa Tódor püspök jelentése Szovjetunió Vallásügyi 

Minisztériuma Kárpátalja területi megbízottjának az egyházmegye összeírásáról234 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
234 KTÁL, Fond P-1490, op. 1, od zb. 17. l. 5. 
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8. számú melléklet: A református lelkészek településenkénti összeírása235 

 

                                                           
235 KTÁL, Fond P-1490, op. 1, od. zb. 18. l. 28. 
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9. számú melléklet: A kárpátaljai római katolikus lelkészekről és egyházi tanácstagokról 

készített összeírás236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
236 KTÁL, Fond P-1490, op. 1, od. zb. 8. l. 2. 
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10. számú melléklet: Romzsa Tódor panaszlevele Szovjetunió Vallásügyi Minisztériuma 

Kárpátalja Területi megbízottjának arról, hogy a félreértések elkerülése végett küldjenek 

tájékoztatót azokról a hivatalos törvényekről, paragrafusokról, amelyek alapján eljárnak az 

egyházzal szemben237 

 

                                                           
237 KTÁL, Fond P-1490, op. 1, od. zb. 17. l. 7.  
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11. számú melléklet: Az Ilosvai járásban található Oszij település görögkatolikus 

lakosságának kérelme a szabad vallásgyakorlat engedélyezéséről Hruscsovhoz238 

 

                                                           
238 KTÁL, Fond P-1490, op. 1, od. zb. 12, l. 21. 
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12. számú melléklet: Romzsa Tódor munkácsi püspök239 

 

  

                                                           
239 

https://www.google.com.ua/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Romz

a02.jpg/250px-

Romza02.jpg&imgrefurl=https://hu.wikipedia.org/wiki/Romzsa_T%25C3%25B3dor&h=382&w=250&tbnid=8d

YEeoSNXf8t3M:&tbnh=160&tbnw=104&usg=__3CKqSQhHx1Myv_PgnFz311hhCnE%3D&vet=10ahUKEwj

LzPKZ_5naAhXlBZoKHXjOBcQQ_B0InAEwDw..i&docid=e9F0SsLaj3lDOM&itg=1&client=opera&sa=X&v

ed=0ahUKEwjLzPKZ_5naAhXlBZoKHXjOBcQQ_B0InAEwDw [Letöltés ideje: 2018.04.01.] 

https://www.google.com.ua/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Romza02.jpg/250px-Romza02.jpg&imgrefurl=https://hu.wikipedia.org/wiki/Romzsa_T%25C3%25B3dor&h=382&w=250&tbnid=8dYEeoSNXf8t3M:&tbnh=160&tbnw=104&usg=__3CKqSQhHx1Myv_PgnFz311hhCnE%3D&vet=10ahUKEwjLzPKZ_5naAhXlBZoKHXjOBcQQ_B0InAEwDw..i&docid=e9F0SsLaj3lDOM&itg=1&client=opera&sa=X&ved=0ahUKEwjLzPKZ_5naAhXlBZoKHXjOBcQQ_B0InAEwDw
https://www.google.com.ua/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Romza02.jpg/250px-Romza02.jpg&imgrefurl=https://hu.wikipedia.org/wiki/Romzsa_T%25C3%25B3dor&h=382&w=250&tbnid=8dYEeoSNXf8t3M:&tbnh=160&tbnw=104&usg=__3CKqSQhHx1Myv_PgnFz311hhCnE%3D&vet=10ahUKEwjLzPKZ_5naAhXlBZoKHXjOBcQQ_B0InAEwDw..i&docid=e9F0SsLaj3lDOM&itg=1&client=opera&sa=X&ved=0ahUKEwjLzPKZ_5naAhXlBZoKHXjOBcQQ_B0InAEwDw
https://www.google.com.ua/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Romza02.jpg/250px-Romza02.jpg&imgrefurl=https://hu.wikipedia.org/wiki/Romzsa_T%25C3%25B3dor&h=382&w=250&tbnid=8dYEeoSNXf8t3M:&tbnh=160&tbnw=104&usg=__3CKqSQhHx1Myv_PgnFz311hhCnE%3D&vet=10ahUKEwjLzPKZ_5naAhXlBZoKHXjOBcQQ_B0InAEwDw..i&docid=e9F0SsLaj3lDOM&itg=1&client=opera&sa=X&ved=0ahUKEwjLzPKZ_5naAhXlBZoKHXjOBcQQ_B0InAEwDw
https://www.google.com.ua/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Romza02.jpg/250px-Romza02.jpg&imgrefurl=https://hu.wikipedia.org/wiki/Romzsa_T%25C3%25B3dor&h=382&w=250&tbnid=8dYEeoSNXf8t3M:&tbnh=160&tbnw=104&usg=__3CKqSQhHx1Myv_PgnFz311hhCnE%3D&vet=10ahUKEwjLzPKZ_5naAhXlBZoKHXjOBcQQ_B0InAEwDw..i&docid=e9F0SsLaj3lDOM&itg=1&client=opera&sa=X&ved=0ahUKEwjLzPKZ_5naAhXlBZoKHXjOBcQQ_B0InAEwDw
https://www.google.com.ua/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Romza02.jpg/250px-Romza02.jpg&imgrefurl=https://hu.wikipedia.org/wiki/Romzsa_T%25C3%25B3dor&h=382&w=250&tbnid=8dYEeoSNXf8t3M:&tbnh=160&tbnw=104&usg=__3CKqSQhHx1Myv_PgnFz311hhCnE%3D&vet=10ahUKEwjLzPKZ_5naAhXlBZoKHXjOBcQQ_B0InAEwDw..i&docid=e9F0SsLaj3lDOM&itg=1&client=opera&sa=X&ved=0ahUKEwjLzPKZ_5naAhXlBZoKHXjOBcQQ_B0InAEwDw
https://www.google.com.ua/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Romza02.jpg/250px-Romza02.jpg&imgrefurl=https://hu.wikipedia.org/wiki/Romzsa_T%25C3%25B3dor&h=382&w=250&tbnid=8dYEeoSNXf8t3M:&tbnh=160&tbnw=104&usg=__3CKqSQhHx1Myv_PgnFz311hhCnE%3D&vet=10ahUKEwjLzPKZ_5naAhXlBZoKHXjOBcQQ_B0InAEwDw..i&docid=e9F0SsLaj3lDOM&itg=1&client=opera&sa=X&ved=0ahUKEwjLzPKZ_5naAhXlBZoKHXjOBcQQ_B0InAEwDw
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13. számú melléklet: Chira Sándor, titkos püspök240 

 

  

                                                           
240 

https://www.google.hu/search?biw=1366&bih=658&tbm=isch&sa=1&ei=JXn1Wue4CYHRswGtqb2wDg&q=c

hira+sándor&oq=chira+&gs_l=img.3.0.35i39k1.39707.40846.0.41870.6.6.0.0.0.0.202.966.0j5j1.6.0....0...1c.1.64

.img..0.6.955...0j0i67k1j0i30k1.0.81tQRFYeowo#imgrc=z9TFqeSRcNOfPM: [Letöltés ideje: 2018.04.01.] 

https://www.google.hu/search?biw=1366&bih=658&tbm=isch&sa=1&ei=JXn1Wue4CYHRswGtqb2wDg&q=chira+sándor&oq=chira+&gs_l=img.3.0.35i39k1.39707.40846.0.41870.6.6.0.0.0.0.202.966.0j5j1.6.0....0...1c.1.64.img..0.6.955...0j0i67k1j0i30k1.0.81tQRFYeowo#imgrc=z9TFqeSRcNOfPM
https://www.google.hu/search?biw=1366&bih=658&tbm=isch&sa=1&ei=JXn1Wue4CYHRswGtqb2wDg&q=chira+sándor&oq=chira+&gs_l=img.3.0.35i39k1.39707.40846.0.41870.6.6.0.0.0.0.202.966.0j5j1.6.0....0...1c.1.64.img..0.6.955...0j0i67k1j0i30k1.0.81tQRFYeowo#imgrc=z9TFqeSRcNOfPM
https://www.google.hu/search?biw=1366&bih=658&tbm=isch&sa=1&ei=JXn1Wue4CYHRswGtqb2wDg&q=chira+sándor&oq=chira+&gs_l=img.3.0.35i39k1.39707.40846.0.41870.6.6.0.0.0.0.202.966.0j5j1.6.0....0...1c.1.64.img..0.6.955...0j0i67k1j0i30k1.0.81tQRFYeowo#imgrc=z9TFqeSRcNOfPM


62 

 

14. számú melléklet: Bendász István a lágerben, ceruzarajz241 

 
 

 

 

 

                                                           
241 

https://www.google.hu/search?biw=1366&bih=658&tbm=isch&sa=1&ei=3nj1WrOdMsG5sQHvkJWQBQ&q=b

endász+istván&oq=bendász+istván&gs_l=img.3...61557.65362.0.65511.14.12.0.2.2.0.210.1710.0j10j1.11.0....0..

.1c.1.64.img..1.8.975...0j35i39k1j0i67k1j0i30k1j0i5i30k1j0i24k1.0.gGSz2Me0PH8#imgrc=pjsfuuhf-9mrBM: 

[Letöltés ideje: 2018.04.01] 

https://www.google.hu/search?biw=1366&bih=658&tbm=isch&sa=1&ei=3nj1WrOdMsG5sQHvkJWQBQ&q=bendász+istván&oq=bendász+istván&gs_l=img.3...61557.65362.0.65511.14.12.0.2.2.0.210.1710.0j10j1.11.0....0...1c.1.64.img..1.8.975...0j35i39k1j0i67k1j0i30k1j0i5i30k1j0i24k1.0.gGSz2Me0PH8#imgrc=pjsfuuhf-9mrBM
https://www.google.hu/search?biw=1366&bih=658&tbm=isch&sa=1&ei=3nj1WrOdMsG5sQHvkJWQBQ&q=bendász+istván&oq=bendász+istván&gs_l=img.3...61557.65362.0.65511.14.12.0.2.2.0.210.1710.0j10j1.11.0....0...1c.1.64.img..1.8.975...0j35i39k1j0i67k1j0i30k1j0i5i30k1j0i24k1.0.gGSz2Me0PH8#imgrc=pjsfuuhf-9mrBM
https://www.google.hu/search?biw=1366&bih=658&tbm=isch&sa=1&ei=3nj1WrOdMsG5sQHvkJWQBQ&q=bendász+istván&oq=bendász+istván&gs_l=img.3...61557.65362.0.65511.14.12.0.2.2.0.210.1710.0j10j1.11.0....0...1c.1.64.img..1.8.975...0j35i39k1j0i67k1j0i30k1j0i5i30k1j0i24k1.0.gGSz2Me0PH8#imgrc=pjsfuuhf-9mrBM
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