
POMOGÁTS BÉLA

1916. juntus 2-án
Ungváron sz ületett ,
1949-ben, mivel nem
szakított a Szeniszék
kel, a vorkutai lágerbe
került, ahonnan 1956
augusztusában szaba
dult . 1976-ig az ung
vári téglagyárban dol
gozott, közben lakásán
titkos teológiai szemi
náriumot tartott f enn .
Nyugdíjaztatása után
is tevékenyen vesz
részt a kárpátaljai gö
rög katolikus papkép
zésben és a magyar
kulturális mozgalmak
ban. Milyen családi
hagyományokat örö
költ?

Hol végezte teológiai
tanulmányait?

Ortutay Elemérrel
Görög katolikus papi családból származom. Minden generációnak
volt papja. Én is nős vagyok. öt gyermekem van, közöttük négy a
fiú, de egyik se lett pap. De mégis! Az ikrek közül az egyik uno
kám, Attila, jelenleg a Nyíregyházi Hittudományi Főiskola elsőéves
hallgatója.

Hetvennyolc éves vagyok. Isten különleges kegyelméből: arany
misés áldozópap. Életem öt államhoz fűződik: az Osztrák-Magyar
Monarchiában születtem, középiskoláimat a Csehszlovák Köztár
saság területén végeztem, ugyanitt voltam elsőéves teológus. Ma
gyarországon szenteltek pappá. A Szovjetunió területén tartóztat
tak le, és huszonöt évre ítéltek el, és ma, megöregedtem Ukrajná
ban... pedig Ungváron születtem, és ma is itt lakom. Ifjúkoromat,
diákéveimet Beregszászon töltöttem, oda is jártam gimnáziumba.
Magyar gimnázium volt. A másik magyar gimnázium Csehszlová
kiában Komáromban volt. Ott bencések tanítottak.

Nálunk Beregszászon, habár magyar város és határváros volt, ta
lán éppen azért "szedett-vedett" társaság tanított. A Szovjetunióból
menekült ukrán főiskolai tanárok, cseh legionáriusok, Magyaror
szágról menekült meggyőződésesmarxisták (ők így nevezték ma
gukat), és három római katolikus paptanár, akik latin-történelmet
tanítottak. A három történelmi egyház lelkésze, egyik értékesebb
volt, mint a másik. Mindhármukat később a szovjet hatóság letar
tóztatta és elítélte. Ketten a lágerben haltak meg. Az egyik édes
apám volt.

Teológiai tanulmányaimat Ungváron kezdtem, majd a II. évben
Olmützbe kerültem. Eleinte nem volt kedvem papnak menni. In
kább hagyomány kedvéért mentem a szemináriumba. Mikor 01
mützbe kerültem, 2-3 hónap múlva majdnem megszöktem onnan,
hisz a tanítási nyelv a cseh és a német volt ... és én nem vagyok
nyelvzseni. Kínlódva, három-négyszer annyi időt fordítottam az
anyag átvételére, mint cseh, német vagy szlovák társaim.

Ó, de sokszor gondoltam arra: abbahagyom. Elmegyek falusi
tanítónak. De hogy mégis kitartottam és a végén pap lettem, ezt
egy szép asszonynak köszönhetem. Már Olmützben voltam, má
sodéves. Spirituálisunk P. Surának volt. Eszményi pap, halk szavú,
bölcs pedagógus. Egy november este, 1936-ban, felment a szó-
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Hol végezte lelkipász
tori munkáját 1945
el6tt?

Miként élte át az
1944-1945-ös törté
nelmi fordulatot?

székre, hogy elmondja a szokásos tizenöt perces beszédét, mely
alapul szolgált a napi elmélkedéshez. Beszédének témája a köte
lességteljesítés volt.

Hogy megértsük a történetet, el kell mondanom, hogy az akkori
angol király VIII. Edward volt, és mivel egy elvált szép asszonyt,
bizonyos Simpsonnét kívánt feleségül venni, később el is vette,
lemondatták. Választania kellett a trón meg a szép asszony között.
Ö megszegve királyi esküjét inkább lemondott a trónról. Félredobta
kötelességét, mellyel hazájának és népének tartozott, mint az or
szág, a birodalom királya. És mindezt... egy szép asszony szeméért.

Ez a beszéd döntő hatást tett reám és akkor határoztam el
véglegesen, hogy pap leszek, és ami erőmből telik, mindent meg
teszek, hogy egyházamnak és magyar népemnek értékes és hű

munkása és szolgája legyek És hogy ennek eleget tehessek, nem
csak erőt kértem az Úrtól, de megígértem, hogy mindenképpen
kitartok elhatározásom mellett, még akkor is, "ha reám dől a szittya
magasság és ezer átok fogja vérem..."

1938. november 2-án Ungvár újra magyar föld lett. így kerültem
Budapestre, a Központi Szemináriumba. Marczell Mihály, Schütz
Antal és Baranyay Jusztin voltak az eszményképeim, akikre ma
is hálával gondolok vissza. Azóta sokat olvastam Schütz Antalról
és érdekes, még Koncz Lajos sem említi sehol Schütz számomra
felejthetetlen szavait: "Uraim, tanuljanak szorgalmasan. Mert az
egyháznak és nemzetünknek legnagyobb ellenségei nem az ateisták
és kommunisták, de a félművelt, gyengén képzett, kötelességüket
hanyagul, lelkiismeretlenül végző papok"

1941. október 5-én pappá szenteltek Hitoktató lettem, hittanár az
ungvári Drugeth fiúgimnáziumban és az Árpád-házi Szent Erzsé
bet leánygimnáziumban. Ha vissza-visszanézek a múltamra, ez a
négy esztendő volt életem legszebb, legboldogabb szakasza. Mun
kámat nagyon szerettem. A két gimnáziumban megszerveztem a
cserkészcsapatot. A leányoknál Wolfinau Magda tanárnő lett a
munkatársam, a fiúknál Komporday Zoltán volt a helyettesem. A
két igazgató: Papp Ferenc és Gedeon Béla támogatását élveztem.

Vasárnap mindig magyar diákmise volt, hétperces magyar szent
beszéddel. Ezenkívül rendszeresen prédikáltam a püspöki kated
rálisban és a Bazil atyáknál. Itt főképpen az értelmiségiek számára
tartottak magyar misét, magyar szentbeszéddel.

1944 őszén bejöttek az oroszok: minden megváltozott. A gimnázi
umból elbocsátottak. Ungváron lettem káplán. Édesapámat letar
tóztatták, látványos kirakatpert rendeztek ellene. Öt csak tíz évre
ítélték el, de már kivégzésekről is hírt hallottunk Akkor végezték
ki Demjanovics Péter főesperest és dr. Fenezik István teológiai ta
nárt. Csak lassan-lassan értettük meg, a szolyvai haláltábor, ahová
a magyar férfiakat hurcolták el, a szórványos letartóztatások - ez
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Hogyan éltek a kény
szermunkatáborban?

mind csak kezdete a nagy leszámolásnak. A szovjet állam, főkép

pen Sztálin irányítása alatt, rendszeresen, szellemi és fizikai eszkö
zökkel harcolt a vallás ellen. Ez a vallásellenes tevékenység, külö
nösen vidéken, nem volt mentes a túlkapásoktól, az erőszaktól. Ná
lunk, Kárpátalján egy ördögi tervet valósítottak meg. 1949. február
17-én a Munkácsi Egyházmegye nyilvános múködését megszüntet
ték: templomait bezárták vagy átadták az államvallás képviselőjének.

1949-ben 350 volt a papok száma, a hívők létszáma pedig kb. 450 ezer.
Az egyházmegyének saját szemináriuma volt, női és férfi-tanítókép
zője, árvaháza, öt Szent Bazil-rendi kolostora, levéltára, mely a püs
pöki palotában volt elhelyezve. A püspöki katedrálist és a palotát még
aznap elvették és a papokat (legtöbbje nős, családos!) a parókiákból,
otthonukból - és ez szó szerint értendő - az utcára tették. Én is
családommal, négy apró gyerekkel, délután 4-től este 7-ig ott didereg
tem az utcán, mert nem volt senki, aki befogadni mert volna.

Hogyan is éltem át az 1945-ös fordulatot? Nehezen, mit tagad
jam: félelemmel, rettegéssel telve: mi lesz velem, mi lesz a csalá
dommal? De valahogy mégis büszkeség és hálaérzet töltötte el a
szívemet azért, hogy az Úr engem is kiválasztott, engem is mél
tónak tartott arra, hogy tanúságot tegyek hitem mellett. Kialakult
bennem a felelősségtudat: nekem bizonyítani kell. Nekem be kell
bizonyítanom, hoy mindaz, amire tanítottam tanítványaimat, cser
készeimet... abban hiszek. Hogy ne mondhassa senki nekem: "vizet
prédikál és bort iszik". Tudtam, nekem ki kell tartanom! Ó, nem
a személyemről van szó, Nem hősködni akartam... csak... csak
éreztem, hogy sokan belém kapaszkodnak... és ha én gyenge le
szek, ha megbotlom, magammal rántom őket.

Imádkoztam akkor is. És imádkoztak értem sokan. De imánk
lényegét csak ma tudom világosan megfogalmazni, és ma is csak
Mádi Máriának, Kárpátalja kedves költőjének szavaival: "Urunk
és Istenünk, nézz le az égből... és segíts! Ne hagyj magunkra és
tégy csodát!"

Előttem fekszik vorkutai rab társam, Böröcz Sándor evangélikus lel
késztestvérem könyve: Kiáltás a mélybt5l. Nem, én így, ily formában
választ adni nem tudok. Csak kiragadok egy-egy eseményt hétévi
rabságomból. Ez a hét év számomra olyan, mint egy rossz álom.
Álmodtam szépeket és álmodtam szörnyűségeket.Számomra Vor
kuta, ahol rabságomat töltöttem, olyan volt, mint egy iskola, a "Ke
leti Akadémia". Vagy sportnyelven fogalmazva, olyan volt szá
momra, mint a mély víz, melybe az edző könyörtelenül beledobott.
Tarts ki, bátorított. Ha kitartasz, ha megbirkózol a hullámokkal,
tied lesz a győzelem koszorúja.

És én győzni akartam, hogy hazatérhessek, hogy figyelmeztes
sem az otthoniakat: Emberek, ne csüggedjetek! Mert van erőnk

visszavemi a Sátán minden támadását. Mert "lehet a pusztulás,
romlás ellen küzdeni". Győzni akartam, nem akartam elmerülni!
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Hogyan szabadult ki,
mi történt ezután?

Győzni akartam, hogy hazatérhessek, hogy a lágerekkel, börtö
nökkel, .mérgezett nyilakkal" halálra vagy a kétségbeesésbe so
dortan, halálra gyötörten, a "NAGY SEMMI"-ben botorkálva bá
torítsam az itthoniakat: tartsatok ki! Nemsokára hazatérünk és
újra felépitjük. gyermekeink számára is, a jövőt. Minket nem so
dorhat el a Sors, mi élni fogunk "a megváltó tavaszra várva". Ez
a hit, ez a hazatérési vágy őrzött meg ott, vorkutai rabságomban.
anélkül, hogy ennek magyarázatát tudtam volna adni.

Elmondok egy vorkutai történetet. 1952 szentestéjén történt,
Sztálin még élt. Akkor voltunk talán a reménytelenség mélypont
ján. Valahol kiástunk a hó alól egy kicsi kis zöld gallyat. Az volt
a karácsonyfánk. Azt álltuk körül mi, rab magyarok. Magyarok?
Igen, mert aki velünk érzett, az testvérünk volt.

Galambos József, Hudra Lajos, Zseltvay Gyula, Szkiba János
kárpátaljai paptestvéreim és P. Leoni olasz jezsuita atya, két litván,
a galíciai Danilo atya és Böröcz Sándor evangélikus paptestvérem
Magyarországból. Ott állt mellettünk Vaszil Bilyák kárpátaljai uk
rán nacionalista gárdista, aki fiatalon, alig tizenhét évesen került
börtönbe. Suga Lajos debreceni cigányprímás és még három re
formátus vallású magyar, nevük elmosódott. Letérdeltünk mind
nyájan a kis zöld gally előtt... és én dadogva, el-elcsukló hangon
imádkozni kezdtem: "Most, most segíts meg Mária..." és zokog
tunk mindnyájan, hisz tudtuk, hogy itt már "ember nem segíthet,.
de a Te erőd nem törik meg... mutasd meg, hogy anyánk vagy."
Majd elénekeltük - ó, de szívből énekeltük - a Mennybó1 az
angyalt, aStille Nachtot, a Pásztorok, pásztorokat...

Mindnyájan hazatértünk, csak cigány barátunk maradt ott. Bö
röcz Sándor barátunk is hazajött és boldogan részt vett leánya
lelkésszé avatásának ünnepén. Én is hazajöttem, hogy amíg erőm

van, "szám az Úr dicséretét hirdesse..."

1956. szeptember l-jén délelőtt átrobogott a vonat a Kárpátokon és
Perecseny állomásán állt meg. Ott léptem először hazai földre, és
ahogy a mostani pápa, én is letérdepeltem és megcsókoltam szülő

földemet. Az ungvári állomáson várt a családom: a négy gyerek és
édesanyjuk. Csak onnan ismertem fel őket, hogy négyen voltak és
mellettük ált az édesanyjuk.

Egy szobában laktunk összezsúfolva, eleinte munkát se kaptam.
Ha valahová felvettek is, két-három nap múlva megtudták, hogy
politikai elítélt voltam, "tyuremscsák"... és elbocsátottak. Lassan
mégis elhelyezkedtem a kályhagyárban. Nagyon féltem, hogy el
szürkülök. Nehéz munka volt. Forró kemencéből vettük ki a esem
péket; gyenge koszt, gyakori alkalom az ivásra... Sose felejtem el
szemináriumi és rabtársam, Galambos József szavait: "csak minden
nap misézz, akkor nem sodorhat el semmi".

Szabad időmben olvasgattam. Ó, nem Rónay Györgyöt, nem a
Vigiliát vagy a legújabb katolikus magyar folyóiratokat és köny-
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Milyen voltagörög ka
tolikus egyház helyzete
Kárpátalján 1945 után,
1989-ig?

És 1989 után?

veket, hisz a vasfüggöny, a szigorú határzár ezt lehetetlenné tette.
Azok nem kerülhettek kezünkbe. Tóth Tihamért, Prohászkát,
könyvtárunkat, az apámét és az enyémet, letartóztatásunkkor el
vitték. De csodálatosak az Úr útjai. Jobb híján - gondoltam 
elolvasom Balla László műveit.

Kedves Vigilia Olvasója! Olvasd. el Te is Warsányit, Balla László
egyik elbeszélését. Ennek a m. kir. főhadnagynak a története engem
is annyira megrázott és felrázott, hogy elhatároztam: fel a fejjel! Hisz
előtted áll még sok munkás esztendő. És eljön az idő - ebben nem
kételkedhetsz! -, hogy újra taníthatsz, újra nevelheted a fiatalokat.

Egyszer csak jelentkezett az első fecske. Fiatal pedagógus volt,
Munkácson tanított. Édesapja is görög katolikus pap volt, nemrég
jött haza a lágerből. "Elemér bácsi, pap szeretnék lenni, tessék
tanítani", mondta csendesen. "Tudod, hogy ha erre rájönnek, ha
ezt megtudják, elbocsátanak munkádból?" "Tudom", válaszolta.
Miután megkaptam püspökömtől,illetve akkor még vikáriusomtól,
Szemedi Jánostól az engedélyt, hogy tanítsam a fiatalembert, meg
kezdtem a tanítását. (Szemedi János in pectore lett püspök 1978.
augusztus 24-én. Én is csak később tudtam meg, hogy vikáriusom
felszentelt püspök.) Ezzel megindult az illegális teológiai főiskola.

Eddig huszonegy felszentelt paptanítványom van. Jelenleg nyolcan
tanulnak nálam, már vagy három-négy éve.

1945-ben egyházunk még nyilvánosan működött.Szemináriumunk
is volt. De nagy erkölcsi nyomás nehezedett reánk: állandó idézge
tések, kihallgatások. .. a legidősebb korosztály papjai közül már so
kakat letartóztattak: Demjánovics, édesapám, Chira Sándor, 11
niczky kanonok-nagyprépost. dr. Fenezik István és mások. Negy
venen-ötvenen disszidáltak: Panykó, Marina Gyula dr., Sereghy
László, dr. Németh Sándor, dr. Minya Lajos.és még sokan. Nemso
kára már véres eseményekkel is jelentkezett a Sátán. Megölték
Orosz Péter atyát, majd Romzsa püspökünket. Templomainkat még
nem zárták be, szemináriumunk is még két évig működött. (Rom
zsa püspök halála után én tanítottam a theodiceát, filozófiát a sze
mináriumban.) De 1949. február 17-én, mint már mondottam, erő

szakkal felszámolták egyházmegyénket. Mi, papok már nyilváno
san nem működhettünk... és kezdődtek a letartóztatások. 129-ünket
ítéltek el 25 évi börtönre és kényszermunkára. Csak a legifjabb ge
neráció maradt itthon és egy-kettő az idősebbek közül. 1956-ban
szabadultunk, hazatértünk. De például Chira Sándor püspök nem
térhetett haza, örök száműzetésben élt Karagandában, ott is halt
meg. Mi, akik hazatértünk, illegalitásban működtünk és állandó
megfigyelés alatt éltünk...

Egy évre Gorbacsov hatalomátvétele után nyilvánosan működhet

tünk: eskethettünk, misézhettünk, temethettünk. Egy-két templo
mot vissza is adtak. Ma már vagy száztízen műkődünk papok, de
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Milyen az egyház ésa
magyar kisebbség kap
csolata, az egyház mi
ként támogatja a ki
sebbségi törekvéseket?

Milyen Kárpátalján az
ökumenizmus helyze
te?

Végül: min dolgozik,
mire készül Főtiszte

lendő Úr?

sok helyen még ma is az utcán vagy házakban misézünk, mert
templomaink zárva vannak előttünk. Például: Ungvár-Ceholnya,
Szerednye, Nagyszőlős, Királyháza, Szászfalva és így tovább. Bi
zon)" az államhatalom nagy és hangzatos szavakon kívül alig nyújt
nekünk anyagi vagy erkölcsi támogatást. Vagy durvábban fogal
mazva: ma is tudatosan fékezi a hitélet kibontakozását!

Mikor írom e sorokat, szól a telefon. Az ungvár-ceholnyai hívek
kémek, hogy május l-jén, az itteni húsvétkor, mondanék-e szentmisét
az Engels utcán, ahol lakom, majd a mise után szenteljem meg pász
kájukat... és sírva folytatják, húsvétkor még a ceholnyai kertben sem
mutatkozhatunk. Ez Európa közepén, 1994-ben történik.

E kapcsolat a legszívélyesebb. Ungváron és Beregszászon magyar
nyelvű szentmise van minden vasárnap és ünnepnapokon. A Kár
pátalján élő kb. 28-30 ezer magyar nyelvű görög katolikus hívőnket

három csoportba oszthatjuk: 1. A Csap és Ungvár közötti területen
a magyar hívőkethárom lelkész szolgálja. 2. A beregszászi járásban
szintén három lelkész szolgálja a magyar hívőket. 3. A salánk-máty
falvai hívőket három magyarországi paptársunk szolgálja. Saját ki
adásunkban a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség segítségével
megjelent egy magyar nyelvű imakönyv és egy katekizmus. Min
ket, görög katolikusokat magyarországi hittestvéreink is támogat
nak: könyvekkel, egyházi felszereléssel, imakönyvekkel. Hajdúdo
rogon a görög katolikus gimnáziumban tizenhárom diákunk tanul.
A nyíregyházi Hittudományi Főiskolán nyolcan tanulnak.

A pravoszláv egyházzal a közös nevezőt sehogy se tudjuk megta
lálni. De a református egyházzal a legtestvériesebb a viszonyunk.
Nagy ünnepeken, püspöki látogatáskor, nemcsak a református lel
késztestvérek, de maga dr. Forgon Pál püspök is velünk együtt
ünnepel templomainkban. Személyesen többször szerepeltem
együtt Forgon püspök úrral és templomukban beszédet is mond
tam, így a csepeli és kisgejőci templomban.

Életem hátralévő részében igyekszem megtenni mindent, amit
megtehetek, hogy tanítványaim és híveim, akiknek mint pap szol
gájuk vagyok, kedvesek legyenek az Úr előtt.

Min dolgozom? Mire készülök? Szolgálom az Urat. Nekem nem
adatott meg az, hogy a reflektor fényével világítsak, csak pislákoló
mécses akarok lenni továbbra is. És e mécses kis lángjával sze
retném mindig meggyújtani életük gyertyáját arámbízottaknak,
megismételve a kereszteléskor mondott szavakat: "Vedd ezen égő

gyertyát és igyekezzél egész életedben a hit és a jócselekedetek
vilá90sságával tündökölni... hogy majd akadálytalanul mehess be
az Ur mennyei palotájába."
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