
az1848–1849-esszabadságharcutániidőszaka19.századimagyartörténelemmély-
pontja.ahabsburgBirodalomjövőjétilletőenFelixschwarzenbergosztrákminiszterel-
nökcentralizált,abszolutista,németdominanciájú,polgárialapzatú jövőképetvázolt
fel.EkoncepcióelengedhetetlenrészevoltMagyarországteljesleigázásaésabiroda-
lombavalóbeolvasztása.amagyarellenállásgyengítéséreBécsanemzetiségeketigye-
kezettmegnyerni.

aMunkácsiGörögkatolikusEgyházmegye (továbbiakban:MGkE)1848–1849-es
történetével foglalkozó meglehetősen szegényes szakirodalom főként a püspökség
papjainakmagyarszabadságharcirántilojalitásátéshazafiasságátemeliki.1 aVilágos
utáni első hónapok történetével pedig csak elvétve foglalkozik néhány munka.2 a
Popovics (Vazul, 1796–1864) püspök3 vezette görög katolikus (a továbbiakban: gör.
kat.)4 papság 1848–1849-esmagyarbarátságamiatt mindenképpen számíthatott a
császári-királyi (a továbbiakban: cs. kir) hatóságok általi számonkérésre. Másrészt
viszontBécstudta,hogyazMGkEjoghatóságanyolcolyanvármegyeterületéreterjedt
ki,5 amelybenalakosságtúlnyomórészeruszinésrománnemzetiségűvolt.utóbbiak
megnyeréséreazönkényuralomelsőhónapjaibanmindenképpszükségvolt.
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MoLnár FErEnC

aMunkácsiGörögkatolikusPüspökség
ésazosztrákneoabszolutizmus

(1849.augusztus–december31.)

FErEnc molnár 281.94(477)”1849”
TheGreek-CatholicEparchyofMukachevoandtheaustrian 322”1849”
neo-absolutism.(august–31december1849)

keywords:Munkács (today:Mukachevo,ukraine). TheGreek-Catholicdiocese. Thepositionof theGreek-
Catholicclergy in1849.Therelationshipof theGreek-CatholicclergyofTranscarpathiatowardsthe1848
WarofIndependence.

1. Ilyenmunkákpéldául:hodinka1992.;Bendász1997.;Botlik1997.;Pirigyi1998.
2. Vö.Magocsi1979.;Bendász1997.;Fazekas2001.;Олашин2009.
3. PopovicsBazil1837-benlettazMGkEpüspöke.Gör.kat.megyéspüspökkéntkapottmeg-

hívást az1847–48. évimagyar országgyűlés felsőházába.1849.májusábanüdvözölte a
habsburg-ház trónfosztását és a Függetlenségi nyilatkozatot. Bendász 1997, 30–31. p.;
Pálmány2002,1071.p.;solymosi2009.

4. agör.kat.vallásraszinonimakénthasználjamégaszakirodalomazunitus,azegyesültszer-
tartású,valamintagörögrítusúkatolikusmegjelöléseket.

5. azMGkEakövetkezővármegyékterületétfoglaltamagába:zemplén,ung,Bereg,ugocsa,
Máramaros,szatmár,szabolcséshajdú.Bendász1997,47.p.



Munkánk célja, hogy a kárpátaljai Területi állami Levéltár [Державний Архів
ЗакарпатськоїОбласті](továbbiakban:kTáL)beregszászirészlegébenvégzettforrás-
kutatásaink6 eredményeineksegítségévelrészletesésátfogóképetadjunkegyrészta
Popovicspüspökésklérusaellenindítottosztrákvizsgálatésszámonkérésjellegéről,
valamintbemutassukazMGkEruszinésrománnyelviésnemzetiségijogokatilletően
–anemzetiegyenjogúsításthirdetőosztrákkormányzatfelé–megfogalmazottelvárá-
saitésszándékait.Munkánk főlegaz1849.augusztus–december31.közöttiese-
ményekrekoncentrál, azonban– forrásokhiányában–nemkívánunkkitérni ahon-
véddélettkispapokhelyzetére.Megkellemlítenünktovábbá,hogytanulmányunkban
különöshangsúlythelyeztünkaforrásközpontúszemléletmódra.7

azosztrákszámonkérésjellegeamunkácsipüspökségben

V. Ferdinánd 1848. október 3-i manifesztumának értelmébenMagyarországonmin-
denki,aki1848.október8.utánengedelmeskedettamagyarhatóságoknak,pártütő
éshazaárulóvolt.atömegesmegtorlásalapelveitbáróJuliushaynautáborszernagy,a
Magyarországonállomásozóosztrákhaderőfőparancsnokának1849.július1-iGyőrött
kiadottproklamációjafektettele.haynaukiáltványaolyanhaditörvényszékekfelállítá-
sárólrendelkezett,amelyeknekhatásköreakatonákraésacivilekreegyarántkiterjedt.
1849őszénektömegeshadbíróságieljárásaifolyamánakompromittáltságmegállapí-
tásánálkéttényezőttekintettekperdöntőnek:az1848.október8-autánipolitikaitevé-
kenységetésaz1849.április19-iFüggetlenséginyilatkozatkibocsátásábanvalóbár-
miféleközreműködést.8

amunkácsipüspökségaz1848–1849-eseseményekidejéntanúsítottmagatartá-
sa kimerítette a fent megfogalmazott vádpontokat, hiszen az MGkE „nyíltan kiállt
kossuthék oldalán, nemcsak hangzatos hűségnyilatkozatokkal, hanem a hadsereg-
szervezésbenisszámottevőeredményekkel”.9 EnnekalapjánPopovicsellenisigazoló
eljárástkellettindítani,annakellenére,hogyabécsikormányzatnak1849őszétőlnagy
szükségevoltagör.kat.egyházfőreazegyesültszertartásúruszinokésrománoknem-
zetiségiproblémáinakmegoldásában.
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6. EmunkasoránelsősorbanakTáLberegszászirészlegének–azMGkE-revonatkozó–151.
fondjábantalálhatóirataitdolgoztukfel.Választásunkjogosságátigazolja,hogysikerültfel-
kutatnunkamunkácsipüspökséghezcímzettleveleknekésarájukadottválaszoknak,vala-
mintazegyházmegyei legfőbbtanácskozótestület,azún.szentszéküléseinekrövid,kivo-
natoltjegyzékét.

7. akTáLforrásdokumentumairaaBalassiIntézetMártonáronszakkollégiumánakgondozá-
sábanmegjelent,határhelyzetekIII.címűtanulmánykötetbenpublikáltmunkánkbanhasz-
náltmódszerrelhivatkozunk.L.Molnár2010a,306–325.p.aforrásközlésmódjátilletően
azalábbimunkábanmegfogalmazottelveketkövetjük:Balogh–Gergely2005,22–23.p.

8. Vö.zakar1999.;deák2009.
9. Vö.Fazekas2001,137.p.



aPopovicsBazilpüspökellenindítottvizsgálat

aPopovicsBazilmunkácsipüspökmagyarbaráttevékenységemiattiesetlegesfelelős-
ségvonásának lehetőségére már 1849 nyarán mutatkoztak konkrét jelek. a júniusi
oroszbetörésutánagör.kat.egyházmegyeivezetőnektöbbenisazttanácsolták,10 hogy
egyidőrehagyjaottungváriszékhelyét,„mertamuszkák11 halálrafogjákkeresni”.12 Ezt
aszóbeszédetigazoltaazis,hogyacárihadseregáltalmegszálltegyházközségekpap-
jaiisbizalmasanjelentettékapüspöknek,hogyazoroszoktúlságosanisérdeklődnek
iránta: „azoroszpüspök rebellis volta leginkábbamuszka tisztekdühétprovokálta,
úgy,hogymikorungvárraazoroszseregbevonult,elsődolgavoltazoroszpüspököt
keresnihalálra,kioroszlétére13 haláltmertprédikálniamuszkaseregre”.14 Ezutóbbi
idézettelkapcsolatbanmegkellemlítenünk,hogyazungváriszentszék15 1849.május
25-én„azonbajnak,ésroppantveszedelemnekelhárításatekintetéből,melyamusz-
kabetörésáltalhazánkfüggetlenségét,életünketésvagyonunkatfenyegeti,azország
kormánya által tett intézkedésnek pontos teljesítése végett […]” elrendelte, hogy a
munkácsipüspökségpapjaitartsanakböjtöt,„ájtatos”körmeneteket,húzassákmega
harangokatés„végrehanépfelkelésrendeztetnifogaLelkészekanépélénállani,’sa
népetlelkesíteni,ésbuzdítaniköteleztetnek”.16

Fontosmegjegyeznünk,hogyPopovicsügyébenacárihadseregnemvolthivatott
bűnvádieljárástindítani,hiszenapüspökazosztrákcsászáralattvalójavolt.Ezértha
agör.kat.egyházmegyeivezetővalóbanazoroszokfogságábakerülis,őtmindenkép-
penkikellettvolnaadniazosztrákhatóságoknak.Másrészrőlazonbanmegkellemlí-
tenünk,hogyaz1849. július1-igyőriproklamációúgyrendelkezett,hogyrögtönítélő
bíróságnakkellalávetniazt,aki„[…]anépfelkeléstacs.kir.ausztriaivagycs.orosz
seregekellenfelhívja,rendezi,vagyvezérli”.17

Érthető,hogyPopovicsBazil–feltehetőlegazoroszcsapatokellentettintézkedései
miatt–nemakartacári seregekkezérekerülni,ezértmégazokmegérkezéseelőtt
távozottungvárról.aszakirodalommegemlíti,hogypüspökiszékhelyétőlvalótávolléte
alattvalószínűlegazugocsamegyeiLázon(kisrákóc)bujkált;hogymikormentodaés
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10. EötvösTamás,Beregésungvármegyékkormánybiztosa1849.július31-énazttanácsolta
Popovicsnak,hogy„[mivel]evidék[azazungváréskörnyéke]igengyengénleszfedezve,s
ezen fedezet is Munkács vidékén fog lenni, […] méltóztassékMunkácsra jönni, hogy az
hazánakannyirabecsesszemélyeneveszélyeztessék”.kTáL,F.151,op.10,od.zb.3, l.
124.;Bendász1997,66.p.

11. azoroszBirodalomalattvalóirahasználtszó,amelyacáricsapatoknakamagyarszabad-
ságharcleverésébentörténtrészvételeutánkapottpejoratívértelmet.Vö.13.lábjegyzet.

12. Vö.Bendász1997,66.p.;Pirigyi1998,158.p.
13. akorabelimagyarközvéleményamagyarországiruszinokatgyakranazonosította–helyte-

lenül–acáribirodalomoroszaival.Vö.11.lábjegyzet.
14. azOrszág Világ 1890.évi11.számánakerrevonatkozócikkrészletétidézi:Bendász1997,

65–66.p.;Pirigyi1998,158.p.
15. a munkácsi püspökség főpapi tanácskozó testülete. székhelye az MGkE központjában,

ungváronvolt.
16. kTáL,F.151,op.10,od.zb.2,l.69.
17. zakar1999,94.p.



jöttelonnan,azpontosannemtisztázott.18 Levéltárikutatásainksoránsikerültrátalál-
nunkazungváriszentszékjegyzőkönyvénekegybejegyzésére,amelyarróltudósít,hogy
az1849.augusztus8-i„kispapicsődületet”19 „azonhírre,hogyamuszkaellenséges20

csapatokszobránczvidékén21 ismutatkoznakabevételirántitanácskozásfélbeszakí-
tatott,’smiutánaMegyeiPüspökÚr,Főtiszt.CsurgovichJánosPrépostéskanonokot22

élőszóvalpüspökihelyetnökneknevezte’srendeltevolna,aszentszékiülésszétosz-
lottésaMegyésPüspökÚravárostidehagyta”.23

azungvárravalóvisszatérésrőlnemrendelkezünkpontosadatokkal,valószínűleg
szeptemberelsőfelébentörténhetettmeg.24 aztazonbanbiztosantudjuk,hogy1849.
szeptember16-ánPillerGedeonungics.kir.megyefőnökgrófszirmaysándorkassai
polgárikerületifőispán25 „meghagyásábólezenmegye[MGkE]püspökétMéltóságos
PopovicsBazilt,azeddigviseltMéltósága,éshivataloskörétőlazonhozzátétellelfüg-
gesztifel,hogyezenmegyekormányzatátideiglenesenFtiszt.CsurgovichJánosnagy
Prépostvezesse”.26 apüspökafelfüggesztésérőlszólórendeletreegyhátiratban[indor-
za]reagált,amelybenügyébennemismerielapolgárihatóságilletékességét,azeljá-
rástpedigúgytekintette,„mintazEgyházönállásátmélyensújtó”sérelmet.27 Törvényes
kellékek hiányában felfüggesztését nem tartotta jogosnak, sem pedig érvényesnek,
mindazonáltalideiglenesenkészvoltCsurgovicsJánosnakátadniegyházmegyéjeveze-
tésétésalávetnimagátazigazolóeljárásnak.28
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18. Vö.Bendász1997,66.p.;Pirigyi1998,158.p.
19. afelvételésfelvételivizsgáztatásmeneteazungváripapképzőgör.kat.szemináriumba.
20. Eztajelzőtaszabadságharcleveréseutáncenzúrázták,denemvégeztekalaposmunkát,

mertafestékalattmégkivehetőaszó–M.F.
21. ungvárkörnyékitelepülés.
22. Csurgovics János(1791–1862):amunkácsiegyházmegyeikáptalanhelynöke,nagyprépost.

1827-től az ungvári főgimnázium igazgatója és kanonok. Pócsi Elek püspök halála után
1831–37 között káptalani helynökként a nyugati jogrendet érvényesítve kormányozta az
egyházmegyét.kiválóteológus,egyháziszónokéspedagógusvolt.Vizsgáltkorszakunkban,
Popovicspüspöktávolléteidejénőelnököltazungváronösszeülőszentszékitanácskozáso-
kon.Pirigyi1990,62–63.p.

23. kTáL,F.151,op.10,od.zb.2,l.100.
24. Vö.Bendász1997,68.p.
25. 1849elejétőlMagyarország területénazosztrákkormányzatkülönbözőkatonaikerületeket

hozottlétre.Ennekegyikevoltaz1849augusztusábanfelállítottkassaikatonaikerület,amely
szepes,Gömör,Torna,sáros,abaúj,zemplén,ung,azösszevontBereg-ugocsaésMáramaros
megyéketfoglaltamagában.akassaikerületkatonaiparancsnokaMarnauiMüllnerfőtábor-
nokvolt,mígazittenipolgáriügyekvezetésétegyzemplénimágnás,grófszirmaysándor[cs.
kir.kerületi főispán] láttael.amegyékélénún.megyefőnökökálltak.utóbbi tisztségetung
megyébenPillerGedeontöltöttebe.dongó1905.Vö.55.,69.lábjegyzet.

26. kTáL,F.151,op.10,od.zb.3,l.141–142.;F.151,op.10,od.zb.2,l.105.
27. kTáL,F.151,op.10,od.zb.3,l.141–142.
28. azindorzaerrevonatkozórészeígyhangzik:„Mindazonáltal,hogyaMegyésPüspöknek,az

ellenefeladottvádakra,melyekfájdalom!–eddigveleközölvemégnemvoltak,majdalaposan
megfelelni,ésmagátazokirántigazolniannáltöbbidejelehessen;tehátMegyekormányigya-
korlatával,nemazérintettfőbiztosifelfüggesztésmiatt,hanemszabadönakaratából,Főtiszt.
CsurgovicsJánosPrépost,Püspökihelyetnökképpenezennelideiglenesenmegbízatik”.uo.



amunkácsipüspökellenfelhozottvádakravonatkozóancsakFazekasCsabamunká-
jaemlítkonkrétumokat.nálaazszerepel,hogyPopoviccsaléskétmásikgör.kat.püspök-
társával29 szembenegyarántfontosvádvolt,hogyamagyarkormánnyalhivataloskapcso-
latottartottakfenn.30 Ezutóbbilegsúlyosabbpontjaahabsburg-háztrónfosztásánakésa
Függetlenségi nyilatkozatnak az elfogadása lehetett. Erre legalkalmasabb bizonyítékul
szolgálhatottvolnaaszentszékkossuthLajoskormányzó-elnökhözcímzettazonüdvözlő
levele,amelyben„Magyarországtörvényeskormányairántihódolatátésengedelmességi
nyilatkozatátmegteendi”.31 aPopovicsellenfelhozottvádakraaz1849-espüspökségiira-
tokközülcsakegyoktóber18-ibejegyzéstalálható.Ebbenazonbannemsokkonkrétum
szerepel:„MéltóságosMegyésPüspökÚráltalnémelypolitikaivádpontokra,melyekvele
nyilatkozásvégettfolyóhó4énközölvevoltak,adottfelelet,azittenikirályiFiskusnakBoth
MiklósÚrnakfeljebbküldésvégettátadvavolt.”32

amunkácsi egyházmegye püspöke azonban gondoskodott arról, hogy az osztrák
kormányzatlehetőlegnetaláljonkompromittálótapüspökiirattárban.33 Ezzelszemben
azis igaz,hogyhaaz illetékescs.kir.hatóságokvizsgálataláveszikazMGkEéppen
aktuális, 1849. évi jegyzőkönyveit, akkor biztosan találtak volna bizonyítékot a püs-
pökség papságának a magyar kormányzattal való együttműködésére. kutatásaink
alapjánelmondhatjuk,hogypéldáulazún.„BemutatványokJegyzőkönyvének”1849.
május4-énkeltiratábanisszerepel,hogy„akormányzóElnökegyüdvözlőlevéllelmeg-
tiszteltetnifog”.34 amájus16-iszentszékiülésrőlkészültbejegyzés35 mégennélisárul-
kodóbb–gyakorlatilagközliamárfentemlítettüdvözlőlevéltartalmikivonatát.

azosztráknyomozóhatóságefelületességeazMGkEpüspökétésfőpapságátillető-
ennemlehetettvéletlen.Bécscéljaugyanisazvolt,hogyamagyarokellenállásátteljes
mértékbenmegszüntesse, illetvebetagoljaőketegyegységesbirodalmi szerkezetbe.36

Céljainakeléréseérdekébenszámítottanemmagyarokra,jelenesetbenakörülbelül
egymilliógör.kat.–többségébenruszinésrománajkú–hívőfölöttegyházvezetőihatal-
matgyakorlómunkácsipüspökre.PopovicsBazil1850.októberközepéigugyanszoba-
fogságban volt, de rehabilitációjárólmár 1849. szeptember 24-én döntöttek. Felmen-
tésébennyilvánpolitikaiszempontok játszottakszerepet:egyrésztegyházmegyéjepap-
ságánakésgör.kat.híveinekmegnyugtatása,másrésztacs.kir.kormányzatnakszüksé-
gevoltapüspökpolitikaiszövetségéreésannakszolgálatáraazújjászerveződőpüspöki
karban.Tudták,hogyaPopovicspüspökelleniszigorúeljárásnakelrettentőhatásalehet
a ruszinés románnemzetiségűekszámára.EzenkívülazMGkEpapságának,püspöke
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29. amásikkétunitusegyházmegyeivezetőGaganetzJózsefeperjesiésLemhényJánosfoga-
rasipüspökvolt.

30. Vö.Fazekas2001,137.p.
31. kTáL,F.151,op.10,od.zb.2,l.62.;Bendász1997,30–31.p.
32. kTáL,F.151,op.10,od.zb.3,l.161.
33. BendászIstvánazMGkEhabsburg-háztrónfosztásátésmagyarfüggetlenségetelismerő–

kossuthnakküldött–üdvözlőlevelétpéldáulaz1799.éviiktatókönyvkötésénekhátlapján
találtameg.L.Bendász1997,30.p.

34. kTáL,F.151,op.10,od.zb.3,l.31.
35. Vö.kTáL,F.151,op.10,od.zb.2,l.62.
36. deák2001,89–90.p.;Gergely2005,265–266.p.



melletti egységes fellépése is elgondolkodtathattaazosztrák vezetést, főlegúgy, hogy
PopovicsérdekébenmégVialePrelàbécsinunciusisközbenjárt.37

apüspök felfüggesztését egyébkéntazMGkE1849. szeptember18-i szentszéki
ülésehagytajóvá.38 Ettőlafőpapitanácskozástólkezdve–kétalakalomkivételével–
az1849.évvégéigCsurgovicsJánosprépostelnököltazösszeskáptalani39 ülésen.a
kérdésatovábbiakbanaz,hogymilyenközöspontjavoltekétegymástkövetőenmeg-
tartottgyűlésnek,ésmi indokoltaazt,hogyapüspökitevékenységébőlfelfüggesztett
PopovicsBazilvezesseezeketatanácskozásokat.Meglátásunkszerintaválaszabban
rejlik,hogymindkétesetbenazMGkEfőpapságánakolyannagysúlyúüggyelkellettfog-
lalkoznia,melynekmáraszabadságharcleveréseelőttisvoltaktualitása.

azelsőilyenügyazungvárigör.kat.papiszemináriumkapcsánvetődöttfelaszep-
tember23-i tanácskozáson: „Élőszóvalelőadva lévénaz,hogyvalamintaPapnevelő
Intézet,úgyavárterénlévőegyéb[szinténapüspökségingatlanjaiközétartozó]inté-
zetek,ésépületek,aMegyeiPapárva Intézetiépülettelegyüttacsászárikirályikato-
naságrészére,kiktélalánagyobbszámmalittenletelepíttetnifognának,lefoglaltatni
terveztetik,ésígyapapnövendékekeddigineveltetésemegsemmisíttetnek.”40

azungvári várbanműködőpapnevelde fontoselitképző intézményevolta ruszin,
románésmagyarajkúgörögkatolikus lakosságnak,amelyetmégMáriaTeréziaado-
mányozottazMGkE-nak,ésazazótaelteltidőalatt„ezenépület[…]aMegyeroppant
költséggel,tulajdonábólépítetettfel”.apüspökségefentiokokmiattszorosanragasz-
kodott ingatlanához, ezért az ungvári szentszék elhatározta, hogy „mennyiben ezen
elfoglalásnakellentállaninemlehet,abbaaPüspökikormánybelenemegyezik,és
óvástételmellettazoknakmegtartásavégett,a2969:848.számalattifelterjesztés-
ben foglalt,41 és egyéb a körülményektől merített nyomós okok előadása mellet, ő
FelségéhezazuralkodóCsászárhoz42 folyamodnikéntelenlesz”.43

1848-banungmegyevezetésefeltehetőlegazért,mertazönvédelemrekényszerült
országnakégetőszükségevoltazMGkEpapjainakfeltétlentámogatására,korábbi–
azújoncokbeszállásolásaügyébenhozott–rendeletét„mintmegnemtörténtetúgy
tekintenikérte”.44
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37. Bendász1997,72–73.p.;Fazekas2001,137–138.p.
38. kTáL,F.151,op.10,od.zb.2,l.105.Vö.58.,86.lábjegyzet.
39. káptalan(latinulcapitulum):aszékesegyházakésnagyobbtemplomokklérusábóla11–12.

századfordulójánkifejlődöttzárttestület.Tagjaiakanonokok.
40. kTáL,F.151,op.10,od.zb.2,l.112.
41. az1848-as2969.számúbejegyzésrevalóhivatkozásaz[1848.]október19-ifőpapiülésen

született,amikorazungvárihadfogadóparancsnoksághadnagyaahonvédújoncokgör.kat.
szemináriumépületébenvalóelhelyezésétkérte.azakkoriszentszékitanácskozásszintén
tiltakozott a „megye legdrágább kincsének”, azaz a papnöveldemagyar katonaság általi
kisajátításaellen.Eztkétérvveltámasztottaalá:egyrésztaszemináriumbezárásával„nem
csakanevelésgátoltatik,melybőlahazáranagyobbkárkáromolnék,minthaszonabból,ha
a papnövelde kaszárnyává alakíttatnék”, hanem „ha az újoncok ideiglenesesen is, mint
kéretik, a várba engedelem mellett beszállásoltatnának, tartani lehet attól, ne hogy az
Intézet a polgári hatóságtól vissza venni, többé aMegyei kormánynak hatalmában nem
lesz”.kTáL,F.151,op.9,od.zb.2520,l.152–153.

42. azazI.FerencJózsefhezosztrákcsászárhoz(1848–1916).
43. kTáL,F.151,op.10,od.zb.2.,l.112.
44. kTáL,F.151,op.9,od.zb.2520,l.152–153.



Majdegyévvelkésőbbishasonlóankényesvoltahelyzet,hiszen1849őszénaz
osztrákhatóságokszövetségeskénttekintettekaruszinokra.Ígyazungváripapnevelő
intézetcs.kir.katonaságrészéretervezettkisajátításanemlettvolnaszerencséslépés.
azosztrákhatóságokvégül–egykifogásrahivatkozva–kénytelenekvoltakmeghát-
rálni,amirőlazoktóber2-iszentszékiülésjegyzőkönyveígytanúskodik:„Tudomására
jövénaszentszéknekaz,hogyaPapnevelőIntézetavárterületébenlévőegyébinté-
zetekésépületekkelakatonaságbeszállásoltatásáratöbbkellékekhiányábanalkal-
matlanoknak találtatván, azoka katonaság részéreezalkalommal lefoglaltatni nem
fognak;amegyeiPapárva Intézetazonbanakatonai főparancsnokrészére lakhelyül
csakugyanalkalmaztatott.”45 atörténtekhatásáraafőpapitanácsúgydöntött,hogy„a
vár területén lévőmegyei intézetnekmegtartása végető Felségéhez […] intézet fel-
írásnakelküldetésefelfüggesztetik”.46

a szeptember27-i ugyancsakPopovicsBazil elnöklete alattmegtartott szentszéki
ülésegyújabbfontostémában–azún.kongrua-ügyben47 –hozotthatározatot.agör.
kat.papokilletményrendezésea19.századelejeótafüggőbenvolt.azügybenalegna-
gyobb előrelépést kossuthnak sikerült elérni, amelynek eredményeképpen azMGkE
papságaháromhónapifizetés-kiegészítéstkapott.48 atovábbikongrua-kiegészítésremé-
nyébenaszentszékúgydöntött,hogy„őCsászáriésapostolikirályiFelsége jobbágyi
hódolattalmegkéretni rendeltetik, hogy azonmunkálat nyomán,melyet a volt királyi
helytartó Tanács számvevői hivatala kidolgozott,49 és teljesen befejezett, ugyan azon
szabályosilletéketezenMegyeszegénypapságarészéref.év.áprilishó1rőlkezdve50

legkegyelmesebbenutalványoznirendeliésazáltalaszegénypapságotmegörvendez-
tetni, ’saztavégelszegényedésbőlmenteniméltóztatnék”.51 aszentszéki jegyzőkönyv
tanúságaszerintI.FerencJózsefcsászárnemméltattaválaszraeztazindítványt.

agörögkatolikuspapsághelyzete

Bármennyire szüksége volt is az osztrák hatóságoknak azMGkE papságánakmagyar
„rebellisek” elleni szolgálataira, az ungvári szentszék korán felismerte, hogy –
1848–1849-esmagyarbarátságamiatt–klérusánaktöbbtagjátisvizsgálatalávonhat-
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45. kTáL,F.151,op.10,od.zb.2,l.115.
46. uo.
47. a kongrua a papi javadalmak évi illetményének minimuma, amelyhez egy adott parókia

belsőjövedeleménekkiegészítésétmérték.sarnyai1999.
48. ajövedelemkiegészítéstagör.kat.papokaz1849.évelsőháromhónapjárakaptákmeg.

Vö.kTáL,F.151,op.10,od.zb.1, l.130,133–134.;F.151,op.10,od.zb.2, l.10–11.,
16–18.;50.lábjegyzet.

49. a Főszámvevő hivatal által kidolgozott és 1847 szeptemberében a Magyar királyi
helytartótanácsnakbemutatottgör.kat.javadalom-összeírásokrólvanszó.kTáL,F.151,op.
9,od.zb.2521,l.435.

50. azMGkEparókiái1849.április1-jéigkaptákmegjövedelemkiegészítésüketamagyarkor-
mányzattól.Vö.48.lábjegyzet.

51. kTáL,F.151,op.10,od.zb.2,l.115.Vö.117.lábjegyzet.



ják,52 amiáltalapüspökségiskényelmetlenhelyzetbekerülhetettvolna.Ennekmegfelelő-
enazMGkEvezetésemáraz1849.szeptember18-i,Csurgovicsprépostelnökletealatt
tartottszentszékiülésenigyekezetttisztáznipapságaszabadságharcalattitevékenységét:

– egyrészt hivatkoztak arra, hogy „ezenMegyében általában csász. kir. [cs. kir.]
seregeknemvoltak,sempedigezenpüspökikormányhozsemmiolyfelsőbbrendele-
teknemérkeztek,53 melyekteendőinkbensinormértékülszolgálhattakvolna,ésígya
megbukott magyar forradalmi kormánynak, kinek katonái közöttünk tartózkodtak,
engedelmeskednikéntelenvoltunk”;

–másrésztazatény,hogyazMGkEterületeaszabadságharcvégéigmagyarfenn-
hatóságalátartozott,aztagyanútkeltette,minthaamunkácsipüspökségegyüttműkö-
döttvolnaamagyar„pártütőkkel”;aszentszékibejegyzésszerintettőlazonban„bizonyo-
sabb az, hogy valamennyiMegyei kormányi rendeletminden árulási szennytől tisztán
egyedülacsend,rend,’sbékefenntartásáraésengedelmességrevonatkoznak”;

–ésamunkácsipüspökségerendeletei„nélkülezenMegyeisborzasztókegyet-
lenségnek,ésprédálásnakkitévelettvolna”.54

aszeptember18-iszentszékiülésösszességébenolyankonklúziótvontle,hogya
kossuthékkal való együttműködés gyanúja „egy-két Lelkész vigyázatlan tetteiből […]
nehezedett”azMGkEpapságára,ezértevádeloszlatásáratöbbintézkedéstrendeltel.
Egyrésztagör.kat.papokszámárakötelezővétették,hogy„őFelségénekhosszúés
dicsőségesuralkodásáért,valamintapártütőkönvettgyőzelemértnagyhálaadóisteni
tisztelettartassék,amikoroniseleveisjólelkészítettbeszédbenanépazuralkodóház
erántihűségreoltassék”.Másrésztazapap,aki vétségeketkövetettel,kötelesvolt
bűnbánástgyakorolniésmindenerejéveljóvátennielkövetetthibáját.afőpapiülése
határozataitkörlevélbentettékközzéazegyesültszertartásúklérusszámára.55

azMGkEpapságánakfentiintézkedéseimintegymegelőztékamagyarországikato-
likusegyházhasonlótartalmúrendelkezéseit.scitovszkyJánosesztergomihercegprí-
más56 I.FerencJózsefdicsőségesuralkodásáértésamagyarszabadságharcleverésé-
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52. Bendász Istvánmunkájában például többmint 80 olyanmunkácsi egyházmegyés papot
sorolt fel, akik – nemzetőrtisztként, tábori lelkészként és haditudósítóként – tevékenyen
résztvettekaszabadságharcban.Vö.Bendász1997.;l.Pirigyi1998,156.p.

53. PéldáulszögyényiLászlókonzervatívpolitikus1849.március26-ánkelt levele,amelyben
közliazMGkEszentszékével,hogy„őCsászári,ésapostolikirályiFelségénekMagyarországi
tejhatalmúBiztosa,hercegWindisch-Graetzalfredfőtábornagyacsend,béke,ésközbátor-
ság helyre állítása tekintetéből […] Magyarországi királyi ideiglenes polgári közigazgatás
nevezetealatt,hatóságnakfelállításátelhatározniméltóztatott”, csakszeptember9-énérke-
zettmegungvárra.kTáL,F.151,op.10,od.zb.2,l.110.

54. uo.l.105–106.
55. Ekörlevélrevonatkozóan1849.szeptember22-énszületettbejegyzésazún.„Bemutatványok

Jegyzőkönyvében”:„őCsászári,ésapostolikirályiFelségénekFerencJózsefnekszerencsét,és
dicsőuralkodásért,vitézseregeinekalázadókonvettgyőzelmeiért,ésannyiraóhajtottbéké-
nekhelyreállításáértf.é.’shó23án9órakorazitteniszékesegyházbannagyhálaadóIsteni
tisztelettartásarendelvelévén;efelőlMéltóságosMérkiPillerGedeonungMegyeiElnökÚr
értesítetnirendeltetik”.kTáL,F.151,op.10,od.zb.3,l.143.Vö.25.,69.lábjegyzet.

56. scitovszkyJános(1785–1866):vizsgáltkorszakunkbanhercegprímásésesztergomiérsek.
1836-tólpécsipüspök.aliberálisreformkezdeményezésekkelkezdetbenugyanrokonszen-



értTedeum[hálaadóistentisztelet]megtartásátelrendelőfelszólításacsakszeptem-
ber26-ánérkezettmegungvárra.57 Ezértahercegprímásiutasítássalkapcsolatbana
másnapifőpapiülésúgynyilatkozott,hogy„ezenmeghagyástaszentszék2436:849.
számalattirendelet58 általmegelőzvén,ezirántaFőméltóságúhercegPrímásazidé-
zettszámalattirendeletnekmásolatbaniközlésemellettértesítetnirendeltetik”.59

október 15-én az MGkE főpapsága újabb levelet kapott scitovszkytól, amelyben
ismertetteaszabadságharcbanrésztvettgör.kat.egyháziszemélyekrevonatkozóren-
deleteit.60 azesztergomihercegprímásazutóbbnevezettcsoportbatartozógör.kat.papo-
katilletőenazalábbi„bánásmódokra”utasítottaamunkácsipüspökségvezetését:61

–„azonpapok,akikhivatásokrólmegfelejtkezvealázadókhozannyiraragaszkod-
tak,hogy,abíróiítéletáltalislemarasztaltatnának,haszabadlábratétetnénekis,java-
dalomvesztésselbüntetessenek”;

–„azok,kikafelkelőkhözcsatlakozvafegyvertfogtak,ésacsatákbanrésztvettek,
szabálytalanságaláesnek,ésmindaddig,mígezalólfelnemoldoztatnak,ésazegy-
háznakabotrányértelegetnemtesznek,javadalmatnemnyerhetnek”;

–azok,kikbármioknálfogvajavadalmaikataMegyeikormányhíreéstudtanélkül
elhagyták,ésfegyvernélkülisapártütőketkövették,egyháziműködésekgyakorlatától
függesztessenekfel.”62
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vezett,későbbazonbanszembehelyezkedettvelük.aszabadságharckitöréseutánakon-
zervatívpüspökadinasztiahívemaradt,ezértkossuthjavaslatára1849májusábanhaza-
árulóványilvánították.1849. július21-én,a letetthámJánoshelyett, hercegprímássáés
esztergomiérsekkéneveztékki:„Ebbenatisztébenegyensúlyoznipróbáltalojalitásésaz
emberségközött.akompromittáltegyháziszemélyekügyébenegyfelőludvarhűkonzervati-
vizmus,másfelőlamegértőhumanitásjellemezte”. sarnyai1999.

57. kTáL,F.151,op.10,od.zb.3,l.145.
58. aszeptember18-iszentszékiüléshálaadóistentiszteletetelrendelővégzése.Vö.38.,86.

lábjegyzet.
59. kTáL,F.151,op.10,od.zb.2,l.113.
60. kTáL,F.151,op.10,od.zb.3,l.158–159.
61. kTáL,F.151,op.10,od.zb.2,l.127–128.
62. ascitovszkyrendeletével1849.október16-ánfoglalkozóungváriszentszékkétolyangör.

kat.papügyébenhozotthatározatot,akikaszabadságharcalatthagytákeljavadalmaikat.
Eredetileg mindkét pap szolgálati helye Máramaros vármegye hegyvidéki részén, az ún.
Verhovinán volt: míg Jaromisz Bazil hidegpatakon, Malczovszky János Újholyatinban
[novoselica, Tarújfalu] teljesített szolgálatot. Javadalmaikat akkor kényszerültek elhagyni,
amikoracs.kir.határőrcsapatokaközeliToronyakörnyékeellenindítottaktámadást(1849.
március20–21.).azosztrákoffenzíván felbuzdulvaaverhovinai ruszin lakosságacs.kir.
katonasággal különböző mértékű atrocitásokat intézett Toronya, hidegpatak, kelecsény,
Lyuhovec és Újholyatin papjai ellen. E körülmények hatására hagyta ott szolgálati helyét
JaromiszésMalczovszkyis.ahidegpatakilelkészpedigmégtáborilelkésziszolgálatotistel-
jesített az Északkelet-Magyarország fegyveres védelmét ellátó kazinczy-hadosztályban.
Visszatérve az október 16-i szentszéki határozatra, az ungvári főpapi ülés Jaromisz és
Malczovszkyhelyzetérevonatkozóanazalábbihatározatothozta: „őketadolgok jelenlegi
állásábanmásjavadalommalellátninemlehet,detanácsoslenne,elhagyottjavadalmaikat
mielőbbfoglaljákvissza,eddiginetalántánelkövetettbotlásaikat,melyekmiattanépinge-
rültségétmagukra vonták, és javadalmaikat oda hagyni kéntelenítettek, javítsákmeg, és
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azesztergomihercegprímáselrendeltetovábbá,hogyazokazegyháziegyének,akik
afentiháromkategóriábasorolhatók,„haavilágihatóságáltalrájukmértbüntetéstki
isállanák,mégegyházifenyítékaláisvétessenek”.63

azosztrákhatóságokáltalmegköveteltrendelkezéseketazMGkEpapjaivonakod-
vatettékmeg.Ennekegyikbizonyítéka,hogyaz1849.szeptember18-iegyházmegyei
körlevélazonhatározatánakvégrehajtása,amelyapapokszámáraelőírta,hogyaleg-
közelebbivásár-ésünnepnapokonanépetazuralkodóházirántihűségreésengedel-
mességreoktassák,csakigenvontatottanhaladt.acs.kir.hatóságokezértnovember
10-énolyanutasítást küldtekamunkácsi püspökség klérusának, amely a papságot
figyelmeztetteelmaradtkötelességemielőbbi teljesítésére.64 Ekövetelmény jegyében
adtakiaztánCsurgovicsJánosprépostnovember29-ikörlevelét.65

Jelenmunkánkbannincsterünkrészletesenszólniazokrólagör.kat.papokról,aki-
ketacs.kir.hatóságaz1848–1849-esszerepvállalásukértvontkérdőre:egyrésztaz
MGkEfondjábannincsenekmegabűnvádieljárásokravonatkozóforrások,másrészte
vizsgálatoksokesetbentöbbhónapigvagyévigiselhúzódtak,ígytúlmennekatanul-
mányunkáltalvizsgáltidőintervallumon.66 Fontosazonbannéhányészrevételttennünk
az1849-esvizsgálatokjellegére.

akassaitörvényszékamunkácsipüspökséghárompapjáramondottkihalálosíté-
letet;ezeketazonbanmindháromesetbenenyhítette.67 azMGkEkáptalanasokeset-
ben tudott eredményesen közbenjárni papjai ügyében, hiszen nem mondták ki az
1848–1849-esmagyarszabadságharcvezetőségévelszorosanegyüttműködőgör.kat.
kléruskollektívbűnösségét.Voltegyesetazonban,amikoregyvádalattpróbáltaktöbb
gör.kat.klerikustvizsgálatalávonni.MarkovitsantalMáramarosmegyecs.kir.megye-
főnök anderkó Péter máramarosi vikáriushoz intézett 1849. december 20-i átirata
ugyanisarróltanúskodik,hogy11gör.kat.papotvádoltakmegazzal,hogyaszabad-
ságharcalatt„Erdélybejártakanépetatörvényesfejedelemellen” izgatni,„továbbá
borsailelkészszálkaMihály,kiállítólag95p.frt.pénztvettfelastatáriumelibeállí-
tottaktól,–BudJános,végül,mintJáromiszisállomásaitelhagyvánazelsőbbindítvá-
nya által a kincstári tiszteket a forradalmi korszak részvétbe besodorta”. Markovits
megyefőnökezenkívülfelszólítottaanderkóvikáriust,hogyavádlottpapokközülnevez-
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hívekszeretetétésbizodalmátújramegnyerniigyekezzenek.”utóbbiidézetforrása:uo.az
1849.márciusi verhovinai eseményekről l.Molnár 2010b. Jaromisz Bazil tábori lelkészi
szolgálatát illetően vö.kTáL, F. 151, op. 10, od. zb. 3, l. 119., 124., ill. Bendász1997,
102–103.p.

63. kTáL,F.151,op.10,od.zb.2,l.127–128.
64. Bendász1997,46–47.p.
65. akörlevélmegtalálható:kTáL,F.151,op.10,od.zb.53, l.1–2.; ill. teljes terjedelmében

közli:hodinka1992,31–32.p.
66. acs.kir.hatóságokáltal vizsgálatalávettMGkEpapjairól l.Bendász1997,75–132.p.;

Pirigyi1998,158–160.p.
67. damjanovicsJózsefnagyruszkai[zemplénvm.],grófkreithJózsefmatiszovai[sárosvm.]és

Papp simon felsővisói [Máramaros vm.] papokról van szó. Vö. Bendász 1997, 87–90.,
107–109.és121–123.p.



zemegazokat,akik„anéplázításbansúlyosbanterheltetvén,rögtönelmozdítandók”.
anderkó válaszlevelébenmegvédte egyháza papságát: „Egyszeri feladásra a lelkész
javadalmátólelmozdíthatónemlévén,hitelesadatoknemlétében,ekérdésvalósága
csakhitelesvéghezvitendővizsgálatbóltudható.”68

amunkácsipüspökségklérusátilletőenazosztrákhatóságokegyérdekestörekvé-
séremutatráBendász István.MunkájábanBendászfelhívjaafigyelmetVilletz Ignác
ungvárikerületi69 cs.kir.főispán70 azonrendeletére,amelyfelszólítottaapüspökséget,
hogyderítseki:volt-eolyanazMGkEterületénszolgálatotteljesítőpap,akitamagya-
rok 1848–1849-ben halálra ítéltek. a vizsgálat 1850-ben kimutatta, hogy nem volt
ilyeneset.ÍgyBendászszerintazosztrákhatóságoknaknemsikerültamunkácsiegy-
házmegyeterületéngör.kat.mártírpapottalálni.71 alevéltáriforrásokbólazonbankide-
rítettük,hogy1848őszénamagyarhatóságokegy„éneklészt”[kántor]kivégeztettek,
egyunituspapotpedigháromévbörtönreítéltekel.

PappFlóriánmonostorikántort1848.október9-énakasztattafelamagyarrögtön-
ítélőbíróság,aközségbírájával és jegyzőjével együtt, a17. (2. román)határőrezred
parancsnokával72 való kapcsolatfelvétel miatt. a bűnösségüket bizonyító levelet az
éneklész írta meg, testvére, Monostor bírájának biztatására. az iratra „a jegyző a
pecsétet reá nyomván, a bíró a levelet fogadott követ által urbánnak el is küldötte,
ahonnanakövetvisszatérvénurbánrólírásthozott,éstánausztriaicímertis”.afutárt
azonbanamagyarhatóságoknagybányánelfogták,ésezutánderültfényamonostori-
akszervezkedésére.73 PappékárulásárólegyébkéntErdősssimonapsaipapésszinér-
váraljaialesperesszámoltbePopovicspüspöknek.74

a gör. kat. egyházfő ugyancsakhasonló aggasztó híreket kapott ValkovszkyBazil
szatmári alesperestől 1848. október 23-án: „[…] az aranyos Meggyesi Lelkész, T.
kerekesdemeter,urbánnéplázítócsábításaitóleltántorítatván,magátvelelevelezés-
betette,melymiattefolyóhó12énnagykárolyitömlöcbevetetett”.75 Valkovszky1848.
november végénpedig tudósítottaazungvári szentszéket,hogyazaranyosmeggyesi
papot három év börtönre ítélték.76 az osztrák neoabszolutizmus idején sor került
kerekesdemeterrehabilitálására.Miutánavoltaranyosmeggyesipapot–feltehetőleg
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68. kTáL,F.151,op.10,od.zb.3,l.211.;Bendász1997,84–85.p.
69. a kassai katonai kerületen belül 1849 októberébenmegszervezett polgári közigazgatási

egység.Joghatóságaung,azösszevontBereg-ugocsaésMáramarosvármegyékterületére
terjedtki.VezetőjeVilletzIgnácungvárikerületics.kir.főispánvolt.Vö.25.,55.lábjegyzet.

70. Villetzungvárikerületiműködésétilletőenl.steier1937,660–661.p.;Magocsi1979,47.p.
71. Vö.Bendász1997,44.p.
72. ahabsburgBirodalomban1848tavaszánlétező18határőrgyalogezredbőlmindösszeakét

székelyhatárőrgyalogezredzászlóaljaiálltakmagyarszolgálatbanaszabadságharcsorán.
a 17. határőrezred parancsnoka, urbán alezredes1848. szeptember 4-énmondta fel az
engedelmességetamagyarkormánynak.hermann1996,145.p.;solymosi2009,60.p.

73. kTáL,F.151,op.9,od.zb.2565,l.1.
74. kTáL,F.151,op.9,od.zb.2520,l.183.;uo.od.zb.2521és2565,l.355.és3.
75. kTáL,F.151,op.9,od.zb.2521,l.311.
76. uo.l.358.
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az osztrák hatóságok – szabadon engedték, 1849 szeptemberében régi javadalma
visszanyeréséért folyamodott az MGkE szentszékéhez.77 az október 5-i főpapi ülés
ezutánkerekesvisszahelyezésérőldöntött:„[…]sajnosanvetteaszentszékazt,hogy
ajelentésttevőLelkészaforradalmiMagyarkormányáltalelfogatott,ésatömlöcben
záratott,úgykiszabadulásánörvendezveezenjelentésvalamintazelleneindítottbűn-
vádiperiscsaktudomásulvétetik,tiszt.PappJánospedigazaranyosMedgyesijava-
dalomnakellátásátólfelmentetik.”78

anemzetiegyenjogúságreménye

a gör. kat. egyház a fejletlen társadalmi struktúrájú nemzetiségek–mint amilyen a
ruszinisvolt–számáraegészena19.századvégéig„népi-etnikaiésegyszersmindkul-
turális,valamintpotenciálispolitikaikeretet”jelentett.79 s.Benedekandrásszerintaz
ungváriunió(1646)utánamunkácsipüspökségazészakkelet-magyarországirégióban
egyetjelentettaruszinsággal.80

a ruszin gör. kat. papokhoz hasonlóan a helyi elit funkcióját töltötték be azok a
románnemzetiségűunituspapokis,akikazMGkE[románoklakta]keletirégiójában
teljesítettekszolgálatot.utóbbinemzetiséghelyzetetársadalmifejlettségszempontból
szerencsésebbvolt,mivelrendelkezettazugyancsakelitrétegnekszámítónemesség-
gel.Ezzelszembenacsonkatársadalombanélőruszinokelitjét–jelentősbázissalren-
delkezővilágiértelmiséghíján–csakagör.kat.klérusképezte.

1848-ban amunkácsi püspökség életét irányító főpapságra hárult az a feladat,
hogy a többségében ruszin és románetnikumúhíveit amagyar forradalomoldalára
állítsa.PopovicsBazilpüspökésazungváriszentszékaz1848.éviáprilisitörvények-
bennagylehetőségetlátottazMGkEhathatósabbegyháziésvilágiérdekképviseleté-
re, mivel a magyar liberálisok minden törvényesen bevett vallásfelekezetre nézve,
különbségnélkültökéletesegyenlőségésviszonosságothirdetettekmeg.81 azegyházi
érdekérvényesítéssikereslehetőségébőlkiindulvaPopovicsékbíztakaruszinésromán
nyelv, illetve nemzetiség ügyének előmozdításában. kossuth és köre a többi nem
magyarokhozhasonlóanaruszintsemismerteelkülönnemzetiségnek,csakamagyar
nemzet részeként. azaz az áprilisi törvények nem adtak közösségi jogokat a
Magyarországonélőnemzetiségeknek,viszontteljesegyenlőségethirdettek–anyelv-
használatkivételével–aszemélyesjogokban.82
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77. kTáL,F.151,op.10,od.zb.3,l.137.
78. kTáL,F.151,op.10,od.zb.2,l.120.
79. udvari2005,10–11.p.
80. s.Benedek2003,16.p.
81. L.1848.évi20.törvénycikk2.§.Pajkossy2006,249.p.
82. Veliky1999,130.p.



az osztrák kormányzat hivatalos programját az 1849. március 4-i olmützi alkot-
mány83 tartalmazta.Ezmagábafoglaltamindanemzeti,mindpedigafelekezetiegyen-
jogúságelvét.84 Bécsazegyházpolitikánkeresztülisigyekezettanemzetiségimozgal-
makegyesköveteléseit teljesíteni,de1849nyarától–hadisikereinekfényébenésa
birodalmicentralizációsszándékaimiatt–máregyreerősödőigénnyeltörekedettérvé-
nyesíteni a korlátozás politikáját. Vizsgált korszakunkban az egyenjogúság elve igen
erőteljes része volt az abszolutizmus kormányzati legitimációs érvkészletének.85 a
továbbiakbanazMGkEpapságaazosztrákkormányzatnyelvi,nemzetiés felekezeti
politikájávalkapcsolatoshozzáállásátfogjukismertetni.

azMGkEtörténetébennagyváltozásokróltanúskodó1849.szeptember18-iszent-
székiülés86 I.FerencJózsefdicsőségesuralkodásáértTedeumotrendeltel.Ehatáro-
zata mellett a következő nézetének is hangot adott: „[…] a Felséges Császár és
uralkodónkirántitántoríthatatlanhűségünketteljeskészséggelannálinkábbbemutat-
nisietünk,mentüljobbanazeddigilegfelsőbbrendeletekbőlismegvagyunkgyőződve,
hogyvalamintegyébúgyazorosz,ésrománnemzetiségésnyelvtekintetbevétetni,és
azokkalélésmeghagyatnifog.”87

amásnapikáptalaniülésafentihezhasonlóálláspontjátfejeztekiPopovicsandrás
nagybereznai alesperes azon levelét illetően, amelyben „sajnosan értette [Popovics
andrás alesperes], hogy az ország főrendei múló évi [1848.] december 5én
Magyarországnépeihezintézettnyilatkozványukban,aruthennemzetetmintegyigno-
rálniakarván,aztegészenkihagyták”.88 aszentszékemellettanagybereznaialesperes
tudtáraadta,hogy„azországkormánynakváltoztával,az indítványozottkövetelésnek
idejelejárt”,mivelI.FerencJózsefcsászár„anemzetiségekerántkiadottlegfelesőbb
rendeletében”89 garantálni fogjaa ruszinnyelvésnemzetiség jogait–ungváron leg-
alábbisebbenreménykedtek.azMGkEnyelviésnemzetiségiegyenjogúságirántifoko-
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83. 1849.március4-én,akápolnaicsatahírétvéveI.FerencJózsefcsászáralkotmányt„aján-
dékozott”népeinek,melyettörténetírásunk„oktrojált”(erőszakolt)alkotmánykéntemleget.
arendialkotmányosságotérvénytelenítve,azuralkodóabszolutista,egységes,összbirodal-
mi,polgári jellegűközponti igazgatástdolgoztatottki.amunkaaschwarzenberg-kormány
liberálisbelügyminisztere,stadiongrófnevéhezfűződik.akoronatartományokfelsorolásá-
ban önállóként, azaz Magyarországtól elválasztva tüntették fel Erdélyt a Partiummal,
horvát–szlavónországotFiumévelésaTengermellékkel,illetvelétrekívántakhozniegyún.
szerbVajdaságot.acsászárságpolgáraiáltalános,birodalmipolgárjogotkaptak,amelytör-
vényelőttiegyenlőséggelésanemzetiségekegyenjogúságávalpárosult.azalkotmányélet-
be léptetését a „rend” helyreállítása utánra halasztották. Végül Ferenc József az olmützi
alkotmányt1851augusztusábanfelfüggesztette,majdezévdecember31-énhatályonkívül
helyezte.Gergely2005,265–267.p.;Pajkossy2006,310.,348.p.;deák2009,11–15.p.

84. deákágnesszerintanemzetiegyenjogúsítás[Gleichberechtigung] ittkimondottelve1848
novemberétől1851augusztusáig–azolmützialkotmányfelfüggesztéséig–„ahivatalosbiro-
dalmikormányzatlegitimációselveinekegyikekéntszerepelt”.Vö.Pajkossy2006,313.p.

85. deák2001,89–90.p.
86. Vö.38.,58.lábjegyzet.
87. kTáL,F.151,op.10,od.zb.2,l.106.
88. uo.l.110.
89. azolmützialkotmányrólvanszó.



zottabboptimizmusánakadotthangota1849.november17-ifőpapitanácskozásegyik
határozata.aszentszékabirodalomtöbbinépeivel„egyforma”nyelviésnemzetiségi
jogairahivatkozvaemlítettemeg,hogy„azországiskerületekreakkéntelosztatniter-
veztetik, hogymennyire csak lehetegykerületbencsakegy fajúnép foglaltassék”.90

Ennekmegfelelőenazungvárikáptalaniülésazalábbiintézkedésekmegtételéreuta-
sítottaegyházmegyéjepapságát:

–egyrészt „mindenLelkészjavadalmakörébenlévőnépességetnyelv,vallástekin-
tetébőlmielőbbhitelesenírjaössze”;

–másrésztazMGkEpapjai„arraisfigyelmeztetnifognak,hogyvalamintőkmagok
azorosz’silletőlegarománnyelvetésírásmódotnemzetiségüknekelőmozdításatekin-
tetébőlszorgalmatosan,ésalaposanmegtanulniiparkodjanak”;

–továbbáazegyesültszertartásúpapokugyanezekreadolgokratanítsákmeggyer-
mekeiket is, hiszen nekik „jövendő jobblétük az érdeklett nyelv és írásmód alapos
tudásánalapszik”.91

a fenti körlevélből megtudhatjuk, hogy az MGkE főpapsága komolyan bízott az
olmützi alkotmány nemzetiségi egyenjogúságot hirdető elveiben.ungváronnem tud-
hattakarról,hogyBécsbenmár1849nyarándöntöttekanemzetiségitörekvésekfoko-
zatoskorlátozásáról.92 Jogosnaktűnikfeltenniakérdést,hogyamunkácsipüspökség
miérttaláltakielégítőnekazosztrákudvarintézkedéseit.aválasztöbbokravezethető
vissza.Egyrésztmegkellemlítenünk,hogyvizsgáltkorszakunkbanazMGkEvezetése
ruszindominanciájúvolt.Ezutóbbietnikumanemzetiébredésnekjóvalalacsonyabb
fokánáll,mintabirodalomtöbbinemzetisége.amunkácsipüspökségmindamagyar
szabadságharc idején,mindaneoabszolutizmuskorábanelsődleges feladatánakaz
egyházmegyeérdekeinekképviseletéttartotta.93 Ilyenszemszögbőlamagyarszabad-
ságharccal való együttműködés is a vállalható kockázatok közé tartozott, hiszen
kossuthékkomoly,apüspökséggyarapodásátisnagybansegítőérdeklődéstmutattak
amunkácsipüspökségirányában.EnnekmegfelelőenazMGkEinkábbazonatéren
próbáltmeg indítványokatmegfogalmazni,amelybena fennálló rendszerpartnernek
mutatkozott.1848őszénpéldáulnemvolt tanácsosanemzetiegyenjogúságelfoga-
dását kérni amagyar kormányzattól,mert arra azországoshonvédelmiBizottmány
különösenérzékenyvolt.aruszinoknálnemzetifejlődésükbenjóvalelőrébbjárónem
magyarok viszont már 1848-ban megfogalmazták nemzetiségük elismerésére és a
területi autonómiára vonatkozó igényüket. a magyarokkal fegyveres harcot folytató
Bécsszorongatotthelyzetébőlkövetkezően,1848végénés1849elejénigyekezetthaj-
landóságotmutatnianemzetiségekfelé.Mígazonbanahorvát,szerb,románésszlo-
vák mozgalmak vezetői nemtetszésüket fejezték ki a március 4-i alkotmány iránt,94

addiga csonka (hiányos) társadalommal rendelkező ruszinokszámáraeza törvény-
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90. kTáL,F.151,op.10,od.zb.2,l.145–146.
91. uo.
92. deák2001,89–90.p.
93. Ezperszenemjelentetteazt,hogyazMGkEnetartottavolnafontosnakaruszinésromán

nyelvelőmozdítását.
94. Vö.Gergely(szerk.)2005,266.p.



csomagnagyelőrelépésselkecsegtetett,mindnyelvi,mindpedignemzetiségifejlődé-
sükterén.

a habsburg-barát ruszin értelmiségiek vezetői – mint dobranszky adolf95 és
duchnovitssándor96 –amunkácsipüspökségnélradikálisabbigényeketfogalmaztak
megnemzetiségükérdekében.Jókapcsolatokatápoltakaszlováknemzetiségiveze-
tőkkel és Gaganetz József eperjesi gör. kat. püspökkel is. 1849. január közepén
dobranszkyék az akkor cs. kir. kézen levő Eperjesen találkoztak, ahol határozatot
fogadtakelamagyarországi ruszin területekGalíciáhozcsatolásáról.97 Petíciójukat–
mivelFerencJózseftőlvárták98 annakmielőbbimegvalósítását–Bécsbevitték.acsá-
szárigyekezetthajlandóságotmutatniaruszinigényekfelé,ezértdobranszkyt1849.
április19-énkineveztepolgáribiztosnakamagyarszabadságharcotlevernikészülőcári
csapatokmellé.99

Világosutánacentralizálóbécsikormányzatnaknagyszükségevoltagör.kat.val-
lású ruszinok nemzetiségi problémáinak megoldására. E célból kérte fel Gaganetz
Józsefeperjesipüspököt,hogyszerkesszenmemorandumotaruszinnépkívánságai-
ból.100 aziratotegyhattagúküldöttség101 –miutánkonzultáltakagalíciairuszinokveze-
tőivel–1849.október19-énmutattabeacsászárnak.aruszinokkértéknyelvi-nem-
zeti jogaikfigyelembevételét,elsősorbanaközigazgatásban,középiskolákalapításá-
ban.a legfontosabbkövetelésüket102 azonban–anemzetiségiek irányábaszigorúbb
álláspontottanúsítóosztrákkormányzatipolitikamiatt–nemterjeszthettékazuralko-

a munkácsi Görög katolikus Püspökség... 101
Fó

r
u

m
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XIII. évfolyam

  2
0

1
1

/4
, S

om
orja

95. dobranszky adolf (Адольф Добрянский-Сачуров, 1817–1901): russzofil politikus és
publicista,akassaiakadémiánfilozófiát,Egerbenjogottanult.Eleintetámogattaaz1848-
asforradalmat,deamikorakossuth-kormánynemadtamegaruszinoknakareméltsza-
badságjogokat,szembefordultvele.az1848-asprágaiszlávkongresszusegyikszervezője.
agalíciaiéskárpátaljaikeletiszlávlakosságotegytartománybanszerettevolnaegyesíteni,
ezértelőbbBécsszolgálatábaállt.s. Benedek2003,31.p.;Gönczi2007,19.p.

96. duchnovits sándor (Александер Духновіч, 1803–1865): a ruszin nép nemzeti öntu-
datraébresztéséneklegfőbbalakja.azungvárigimnáziumutánakassaiakadémiát,majd
azungváriszemináriumotfejeztebe.1843-tólazeperjesipüspökségkanonoka,eváros-
hozkapcsolódiktudományos-felvilágosítótevékenysége.őadottkielsőkéntruszinnyelvűtan-
könyvet.Műveiben,kortársaitóleltérően,kétfélenyelvezetethasznált:anépszámára írott
könyveibenanépinyelvezetet,azún.magasirodalombanazoroszt.Gönczi2007,19.p.

97. spira1980,88.p.;Fazekas2001,121.p.
98. Így vélekedik erről duchnovits 1849. áprilisában: „[…] nemzeti életük rövid időn belül

eltűnne,haazőFelségesCsászáruknemengednémeghamarosanahőnáhítottminden
ausztriairuszinuniójátegytartománykereteinbelül.”Magocsi1979,44–45.p.azidézet
fordításátangolnyelvrőlvégeztükel.

99. Magocsi1979,45.p.
100. Fazekas2001,138.p.
101. aruszinküldöttségtagjai–dobranszkyadolf,testvéröccse,dobranszkyViktor,azeperjesi

püspöktitkára,Janiczkisándormakói,soltészJózsefEperjesvármegyeigör.kat.pap,vala-
mint alexovics Vince és Viszanik Mihály Bécsben élő ruszin orvostudósok.
Memorandumukatoktóber14-énadtákbáróGeringerkárolynak,amagyarországipolgári
ügyek tejhatalmúbiztosának.darás1936, 7. p.;Magocsi 1979, 46. p.; hodinka1992,
32–33.p.;Botlik1997,75–76.p.

102. amagyarországiruszinterületekésGalíciaegyesítéseegykoronatartományonbelül.



dó elé. Bécs nem sok konkrétummal biztatta a ruszin delegációt,103 a legfontosabb
eredménytalándobranszkyadolfnakazungváripolgárikerületvezetőhelyettesévéés
tanácsnokávávalókinevezésevolt.104

azMGkE papsága a ruszin delegáció császárvárosi útjáról – november 22-én –
Gaganetzpüspöklevelerévénértesült:„[…]azorosz[azazruszin]nemzetiségügyében
Bécsbenjártküldöttségmindenüttalegjobbanfogadtatott,felszólítvánegyszersmind
amegyeikormányt,mikéntkezetfogvaanemzetésnemzetiségkiemelésevégettmin-
dencélszerűtkieszközöljön”.105 azeperjesipüspöktudósításávalegynapmúlvafoglal-
kozott az ungvári főpapság. a szentszéki jegyzőkönyv szerint Gaganetz a következő
kéréssel fordultamunkácsiegyházmegyéhez: „egyszersmindkérimiszerintazorosz
[ruszin] nemzetiségnek ’s különösen literatúránakmegalapítása, és felvirágoztatása
tekintetébőlaLelkészekazegycélraműködésreserkentessenekfel […],ahivatalok
viselésérealkalmatosegyénekacs.kir.tejhatalmúországosBiztosFőmélt.B.Geringer
károlyÚrnakterjesztessenekfel,éskölcsönösviszonyban,ésegyetértésbenlévén,az
ausztriaisasszárnyainakvédelmealatt,azorosz[ruszin]nyelv,nemzetiségésliteratú-
raaGácsországioroszokpéldájaként,106 teljesfényre,’svirágrahozassék.”107

ungváron nagy örömmel fogadták Gaganetz tudósítását, és teljes elismeréssel
adóztak az eperjesi egyházfő ruszin nemzetiségért elért eredményei előtt.108 Ennek
megfelelőenamunkácsipüspökségszentszékeazalábbiválaszküldéséthagytajóvá:
„azEperjesiPüspökőMéltóságaértesíttetnifog,egyszersmindhogyahivatalviselésre
alkalmatosgörögkatolikusegyénekatejhatalmúországBiztosÚrnakajánltassanaka
MegyeiPapságkörlevéláltalfelszólíttatnirendeltetik,miszerintilyformaegyének,aki-
ket csak ismernek neveit, helyeit mielőbb egy jegyzékben foglalva ide felterjeszteni
siessenek.”

nem sokkal később az ungvári kerület vezető helyettese és tanácsnoka,
dobranszkyadolfisleveletküldöttazMGkEszentszékének.dobranszkymegismertet-
teakáptalaniülésselGeringerkárolyMagyarországpolgáribiztosánakruszinmemo-
randumraadott–nemsokkonkrétummalkecsegtető–válaszát.109 akerületitanács-
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103. L.109.lábjegyzet.
104. azungváripolgárikerületlétrehozásátésdobranszkykinevezésétBécsaruszindelegáció

fogadásautánrendelteel,1849októberében.Magocsi1979,46–47.p.;Pavlenko1999,
90.p.;Олашин2009,283–284.p.azungvárikerületvezetésétésjoghatóságátilletőenl.
25.,55.,69.lábjegyzet.

105. kTáL,F.151,op.10,od.zb.3,l.191.
106. aosztrákCsászársághoztartozóGalíciakoronatartománybanBécsalengyelnemzetimoz-

galmakgyengítésecéljábóltámogattaazottaniruszinnemzetiségitörekvéseket.
107. kTáL,F.151,op.10,od.zb.2,l.149–150.
108. Gaganetzazönállóruszinközigazgatásért,illetveruszinértelmiségiekhivatalipozíciókhoz

való juttatásáért még 1850–1851-ben is nagyon sokat fáradozott. Fazekas 2001,
120–121.p.

109. a szentszéki jegyzőkönyvGeringer válaszára vonatkozó része: „nagyméltóságúGeringer
károlyországosTejhatalmúBiztosÚrnakbenyújtott,ésazorosznemzetkívánatátmagá-
banfoglalóMemorandumrakiadottabéliválaszát,hogytudniillikazonkívánatoknémely
pontjaimárabirodalmialkotmánybanbent foglaltatnak,a többinek foganatbanvitelére
pedigközremunkálnifog.”kTáL,F.151,op.10,od.zb.2,l.152.Vö.103.lábjegyzet.



nokértesítésétilletőenazungváriszentszékpüspökikörlevélszerkesztésétrendelteel.
afőpásztorilevélinformáltaapapságotaruszindelegációBécsbenelérteredményei-
ről,illetve1850.január1-jétőlelrendeltearuszinésrománnyelvhasználatátamagán-
éshivataloslevelezésbenésazanyakönyvezésben.110 Mivelaruszinésrománnyelvnek
nemvoltegységesenelfogadotthivatali formája,ezértamagyarnyelvrőlvalóátállás
nagynehézségekethordozottmagában.111 Ennekellenéreamunkácsiegyházmegyeúj
hivatalosnyelveitilletőenaszentszékbizakodóvolt:„Igazugyan,hogyezenrendelet-
nekteljesítése,kiválteleintenémelynehézségekkeljárnifog,deanemzetiségésnyelv
felvirágzásáraegyesítetterő,ésszilárdakaratmindenakadályokatmeggyőz.”112

a ruszin és románnemzetiségi jogokelőmozdításáért azMkGEdecember14-én
hálairatotküldöttbáróGeringerkárolypolgáribiztosnakésazungvárikerületvezető-
jének,VilletzIgnácnak.113 azenaponmegtartottszentszékiülésmegvitattaVilletzegy
korábbanküldött levelét,114 amelybenakerületifőispántöbbpanasztismegfogalma-
zott amunkácsi püspökségpapjai ellen.115 azMGkE vezetése a kerületi főispánnak
adottválaszábanígéretettettaproblémákmielőbbimegoldására,116 deemellettVilletz
pártfogásátkérteaszabályospapiilletékügyében.akongrua-kérdésrevonatkozóana
munkácsipüspökség–aszeptember27-ikéréshezhasonlóan117 –nemkapottválaszt
acs.kir.hatóságoktól.adecember22-iszentszékijegyzőkönyvtanúságaszerintBécs
részéről történtugyanelőrelépésazMGkEanyagi támogatása irányába,118 deapapi
szabályosilletékkérdésetovábbraisfüggőbenmaradt.

akongrua-üggyelellentétbenazelemioktatásszínvonalánakemelésérekomolyabb
szándékokmutatkoztak. az osztrák kormányzat birodalomszerte igyekezettmoderni-
zálni a népoktatást,119 melynek előmozdítását Villetz is felkarolta. az ungvári kerület
vezetőjeagör.kat.vallásúnemzetiségűeknépiskolaioktatásátilletőendecemberben
19-énakövetkezőrendeletetküldteelamunkácsipüspökségnek:„azonhelyeken,hol
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110. uo.
111. azMGkEhivatalosnyelve1845-igalatinvolt.Eztkövetőenpedigamagyar.hodinka1992,

27.p.
112. kTáL,F.151,op.10,od.zb.2,l.152.
113. uo.l.158–159.
114. uo.l.158.
115. Villetz lényegébenhárompanaszt fogalmazottmeg: „[azungvári] kerületben tettutazása

alatt sajnosan tapasztalhatta, hogy némely Lelkészek betegeiket arra kényszerítik, hogy
ezek lelki üdvöknekmegnyerése véget vagyonkájokat a Lelkészeknek vagy Templomnak
adják[…]továbbánémelyLelkészekaköntösdíjranézvemegyekormányilagmegállapított
bérszabványtnemtartjákmeg,hanemecímalattaszegényhívektőlazilletőségenfelülzsa-
rolnak,végrenémelyek14,vagy15éveshajadonokatisházasságilagösszeesketnek.”uo.

116. azMGkEamellett,hogyfelhívtapapságafigyelmétalehetségesvisszaélésekmegszünte-
tésére,elrendelte,hogy„anőszemélyekrenézve16,aférfiakranézve18évnélelőbbsoha
senkitseeskessenekössze”.uo.

117. L.51.lábjegyzet.
118. a jegyzőkönyv témára vonatkozó bejegyzése: „a Munkácsi Papnevelő Intézet, és ezen

Megyenyugdíjaspapjairészére1849/50évre”21456forint56,5krajcár„alegfelsőbb
helyrőlutalványozvavan”.kTáL,F.151,op.10,od.zb.2,l.165.

119. Vö.deák2009,52–56.p.



iskola nem létezik, az éneklésznek parancsolja meg, hogy a gyermekeket tulajdon
házaikban oktassák, az oktatásra képtelenek pedig hivatalaikból mozdíttassanak
el.”120 aszentszékteljesegyüttműködésérőlbiztosítottaVilletzet,ésafőispánirende-
letnekmegfelelőintézkedésekethagyottjóvá.afőpapságelemioktatássalkapcsolat-
bankialakítottpozitíválláspontjanemvoltvéletlen.Popovicspüspökmár1841-tőligye-
kezettgyarapítaniagör.kat.iskolákszámát.az1848-asespereskerületiösszeírások
pedigarróltanúskodnak,hogyazMGkEruszinésrománhíveinekjelentősrészeazegy-
házikatekizmusonkívülmásoktatásbannemrészesült.121

aziskoláképíttetéseésazoktatásiszínvonalemeléseügyébentörténtmulasztáso-
katilletőenazMGkEkezében–adorgálópüspökileiratokonkívül–nemvoltszankci-
onálóeszköz.azosztrákneoabszolutizmusidejénazonbanagör.kat.népoktatástmár
nemcsakazegyházmegye,hanemazállam isellenőrizte.amegváltozotthelyzetrea
december19-iszentszékihatározatisfelhívtaazMGkEpapságánakfigyelmét.122

azoktatáshelyzetébentapasztaltelőrelépéstovábberősíthetteazMGkEpapjaiban
azokatareményeket,melyekazosztrákkormányzatnemzetiségeket felkarolóelkép-
zeléseivelkapcsolatbanfogalmazódtakmeg.Emeggyőződésreadhatottmégokotaza
tény,hogyazungvárikerületcsaknévlegesenálltVilletzvezetésealatt,agyakorlatban
azőtanácsadójaéshelyettese,dobranszkyadolfirányított.123

anemzeti törekvésekérdekébenszálltsíkraazungváriszentszékdecember29-i
üléseis.afőpapiülésaznapakövetkezőkrőldöntött:„miutánazungikerületlakossá-
gánaknevezetesbtöbbségeutánnemcsakoroszkerületnek124 neveztetik,hanemvaló-
sággalisaz,annakCsászári’skirályiBiztosa,ésFőispánjaegészalázattalmegkéretni
rendeltetik:1őEzenkerületbennemcsakoroszul tudó,devalóságosoroszegyének
tisztviselőknekneveztessenekki,anépneknagyobbbizodalmatekintetéből,2oritthen
ungváronmintakerületszékhelyénmindenfélehirdetésekorosznyelventétessenek
meg,3orhogyagörögkatolikusokünnepei,úgyminteddigalatinokémindenkiáltaltar-
tassanakmegésazokbanmindenfélemunkákszüntessenekmeg.”125 afőpapitanács-
kozótestületdecember31-iülésejegyzőkönyvébőlugyanakkoraztismegtudjuk,hogy
a „közhivatalokra alkalmazandó görögkatolikusok” névsorában nemcsak ruszin,
hanemrománnemzetiségűekisvoltak.126
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120. kTáL,F.151,op.10,od.zb.3,l.209.
121. Vö.kTáL,F.151,op.10,od.zb.1,l.15.,107.,151.
122. a főpapi határozat ide vonatkozó része: „[…] külső és belső akadályokat, bármifélék is

legyenekazok,melyekmiattagyermekekoktatásahiánytszenvedne,azoknakelhárítása
végethivatkozvaavelükközlendőFőispáni rendeletekrea járásbeliszolgabírónak,vagy
szükségesetébenaMegyeiElnöknekjelentsékfel;tudtuladatvánapapságnakazis,hogy
ezenrendeletnekteljesítésére,valamintazegyházmegyeiúgyapolgárihatóságiskülönö-
senfigyel.”kTáL,F.151,op.10,od.zb.2,l.161–162.

123. Magocsi1979,47.p.
124. dobranszkykerületétegyolyanterritoriálisalapnaktekintette,amelybenaruszinnemzeti

autonómiáravonatkozóelképzeléseitisvéghezviheti.Ezértérthető,hogyahelyilakosság
egy idő után orosz vagy ruszin kerületként emlegette a fenti közigazgatási egységet.
Magocsi1979,47.p.;Pavlenko1999,90.p.;Олашин2009,284.p.

125. kTáL,F.151,op.10,od.zb.2,l.169–170.
126. uo.l.171.



azMGkEkérelmétegyhattagúküldöttségdecembervégénvitteelakerületifőis-
pánnak.adelegációhárom-háromtagjavoltklerikus,illetveungváripolgár.VilletzIgnác
cs.kir.kerületifőispán„szívesen”fogadtaaküldöttséget,és„megígérte,hogyazérin-
tett kérelmet mint igazságost, teljesíteni fogja”.127 Ígéretének teljesítésére azonban
nemsokidejemaradt,mertabécsikormányzat1850.március28-ánfelszámoltaaz
ungvári[orosz/ruszin]kerületet.128

Összegzés

Jelen tanulmány a Munkácsi Görög katolikus Egyházmegye 1849. augusztus – de-
cember31.közöttitörténetétvizsgálta.

a témáravonatkozószakirodalomésakárpátaljai Területi államiLevéltárbereg-
szászirészlegénekforrásaialapjánelmondható,hogyamunkácsipüspökségklérusa
ellen–az1848–1849-esmagyarbarátszerepvállalásamiatt–indítottosztrákigazoló
vizsgálatpolitikaijellegűvolt.Ennekoka,hogy1849őszénBécsnekbirodalmiközpon-
tosítószándékaiésamagyarokgyengítésecéljábólszükségevoltaMunkácsiGörög
katolikus Egyházmegye papságának megnyerésére, hiszen utóbbiak nagy befolyást
gyakoroltakaruszinésrománajkúunitushívőkre.Ezzelmagyarázhatóamagyarsza-
badságharcotegyházmegyéjefelemelkedéseérdekébenvégigtámogatóPopovicsBazil
munkácsipüspökéspapságaellenindítottosztrákvizsgálatviszonylagosenyhesége.
a rehabilitációt illetőenaklérusnakegyrészthálaadó istentiszteletkeretében,nyilvá-
nosanhitetkelletttennieI.FerencJózsefcsászárirántihűségéről,másrésztbekellett
ismernie 1848–1849-es „botlásait”. utóbbival kapcsolatban pedig rendszerint arra
hivatkoztak,hogyamagyarszabadságharcérdekébentettintézkedéseiketahonvéd-
csapatokfenyegetésemiattikényszerbőltették.

ugyanakkormegkellemlítenünk,hogyvizsgáltkorszakunkbanamunkácsigörög
katolikuspüspökségaruszinésrománnyelviésnemzetiségijogokérvényesítésétille-
tőenkészvoltegyüttműködniazosztrákkormányzattal.Ennekoka,hogyaneoabszo-
lutizmuskorinemzetiségpártolóintézkedések(példáulazungvári[ruszin/orosz]kerü-
letfelállítása,dobranszkytanácsosikinevezése,unitusruszinésromántisztségviselők
alkalmazása a közigazgatásban stb.) azt a látszatot keltették, mintha schwarzen-
bergékazolmützialkotmánybanlefektetettelveikhezragaszkodnának.Bécsazonban
már1849nyarától feladtaanemzetiségimozgalmaktámogatáspolitikáját.utóbbival
nemsokára–példáulazungvári[ruszin/orosz]kerület1850.március28-imegszünte-
téserévén–amunkácsipüspökségiskénytelenvoltszembesülni.
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128. Magocsi1979,47.p.;Pavlenko1999,90.p.;Олашин2009,284.p.



Források

aMunkácsiGörögkatolikusPüspökségiratanyagaakárpátaljaiTerületiállamiLevéltárbereg-
szászirészlegében(151.fond)

F.151,op.9,od.zb.2520,l.152–153.,183.
F.151,op.9,od.zb.2521,l.311.,355.,358.,435.
F.151,op.9,od.zb.2565,l.1.,3.
F.151,op.10,od.zb.1,l.15.,107.,130.,151.,133–134.
F.151,op.10,od.zb.2, l.10–11.,16–18.,62.,69.,100.,105–106.,110.,112–113.,115.,

120.,127–128.,145–146.,149–150.,152.,158–159.,161–162.,165.,169–171.
F.151,op.10,od.zb.3,l.31.,119.,124.,137.,141–143.,145.,158–159.,161.,191.,209.,

211.
F.151,op.10,od.zb.53,l.1–2.
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FErEnC MoLnár

The Greek-Catholic Eparchy of Mukachevo and the austrian neo-absolutism.
(august–31december1849)

ThisstudyexaminesthehistoryoftheGreek-Catholicdiocesebetweenaugust–
31 december 1848. as the relevant literature and the sources of the
Transcarpathian regional state archives in Berehove suggest, the austrian
verifying investigation launchedagainst theclergyof theMukachevoEparchy–
because of their pro-hungarian activities in 1848–1849 – was of a political
character. Its reason was that Vienna, motivated by its imperial centralizing
intentions aiming at weakening hungarians in autumn 1849, needed the
affectionoftheclergyoftheGreek-CatholicEparchyofMukachevoastheyhada
major influence on theruthenian andromanian-speakinguniate believers. at
the same time, during the examined period, the Greek-Catholic Eparchy of
Mukachevowasreadytocooperatewiththeaustriangovernmentontheissueof
enforcement of ruthenian and romanian language and minority rights. The
reason of it is that the pro-minoritymeasures in the period of neo-absolutism
suggestedafalseappearanceasiftheschwarzenbergsinsistedontheprinciples
laiddownintheolmützconstitution.ButViennahadgivenupfromthesummer
of1849thepolicyofsupportingthemovementsofthenationalminorities.The
MukachevoEparchysoonhadtofacethelatter,forexample,withtheabolishment
oftheuzhgorod(ruthenian/russian)countyon28March1850.
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