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A Munkácsi Egyházmegye 1775. évi sematizmusa

A statisztikai adatok elkészítése néha felesleges adminisztrációs tehernek 
tűnik. Ugyanakkor minden jó vezetőnek szüksége van arra, hogy az általa 
irányított szervezet állapotát ismerje. Ezen adatoknak köszönhetően tár-
hatja fel az aktuális igényeket, tervezheti a fejlesztéseket és kerülheti el az 
esetleges nehézségeket.

Ami általánosságban igaz a társadalmi és politikai életre, az igaz az 
Egyház életére is. Régiónkban az egyházi statisztikai adattárakat hagyomá-
nyosan sematizmusnak nevezik. Akár még unalmas, különösebb történelmi 
értékkel nem rendelkező adattáraknak is lehetne tekinteni a sematizmushoz 
hasonló kiadványokat, melyek az anya- és leányegyházak, valamint a szol-
gálatot teljesítő lelkipásztorok statisztikai adatait tartalmazzák. Természe-
tesen ez csak azoknak lehet a véleménye, akik nem ismerik kellőképpen 
az ilyen kiadványok értékét. A sematizmusok valójában a múltnak olyan 
felbecsülhetetlen forrásai, amelyek segítségével feltérképezhetővé válhat az 
Egyház valós történelmi helyzete. Az egyes sematizmusok összehasonlí-
tásával az Egyház fejlődésének, növekedésének, pozitív, illetve negatív ér-
tékű változásainak plasztikus képét kaphatjuk. Ebben az összefüggésben 
nagyra becsülendő Dr. Vavrinec Žeňuch munkássága, aki a görögkatolikus 
egyháztörténet iránti régóta fennálló érdeklődésének újabb példájaként 
döntött úgy, hogy a Munkácsi Egyházmegye eddig kevésbé ismert 1775. 
évi kéziratos sematizmusát nyomtatásban is közreadja. Tulajdonképpen 
ezt a sematizmust egy olyan első előkészítő dokumentumnak tekinthetjük, 
amely alapján stabilizálódott a közlendő adatok mennyisége és formája. Te-
hát az a rendszer, ami a későbbi nyomtatott sematizmusokban fokozatosan 
nyerte el az általánosan ismert formáját. A közzétett sematizmus a bizánci 
rítusú Munkácsi Egyházmegye állapotát írja le röviddel annak kánoni fel-
állítása (1771) és a görögkatolikus püspökök – egyházi és társadalmi szem-
pontból fontos mérföldkőnek számító – bécsi szinódusa (1773) után. A 
sematizmus a régiónkban működő vallási közösségek azon jelentős kiad-
ványainak sorába illeszkedik, amelyek társadalmi és egyházi történelmünk 
átfogó – tényadatokon és azok helyes értelmezésén alapuló – ismeretének 
nélkülözhetetlen előfeltételei. A forrásokkal való ilyen alázatos és türelmes 
munka elengedhetetlen, és bár e kiadványt a nagyközönség valószínűleg 
kevésbé olvasmányosnak találja, mégis valójában az ilyen kiadványokra 
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épülnek azok az olvasók számára is tetszetős művek, melyek átfogóan és 
teljes egységükben mutatják be az egyes történelmi korszakokat.

Mint minden más statisztikai adatgyűjtés helyes olvasásához, a sema-
tizmus értelmezéséhez is egy bizonyos kulcsra van szükségünk. Ezért na-
gyon hasznos, hogy a szerző nem egyszerűen a források átiratát adja közre, 
hanem a bevezető tanulmányában részletes betekintést nyújt a kor társadal-
mi, politikai és különösen vallási viszonyaiba, melyek közepette a Munkácsi 
Egyházmegye létrejött. 

Jelen kiadvány egy ígéretes fiatal szakember tudományos érdeklődésé-
nek eredményeként azt a reményt nyújtja, hogy kutatási és publikációs te-
vékenységének folytatása a történettudomány gazdagítására, a görögkatoli-
kus egyháztörténet jobb megismerésére szolgál, ezáltal végsősoron ennek 
a sajátos egyházi közösségnek az identitását szilárdíthatja meg.

@ Cyril Vasiľ SJ
kassai megyéspüspök
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Schematizmus Mukačevskej diecézy z roku 1775 

Vypĺňanie štatistických údajov sa niekedy pokladá za zbytočnú administra-
tívnu príťaž, ale  na druhej strane, každý dobrý správca spoločnosti potre-
buje údaje o jej stave, aby mohol poznať jej potreby, plánovať jej rozvoj, či 
predchádzať možným ťažkostiam. 

To čo platí všeobecne v spoločenskom a politickom živote platí aj v 
živote Cirkvi. Na našom území už tradične nesú  zbierky štatistických cir-
kevných údajov názov Schematizmus. Aj  v tomto prípade, publikácie ako 
Schematizmus, teda zoznam a štatistický prehľad farností, filiálnych obcí 
menoslovy slúžiacich kňazov atď., by niekto mohol považovať za nudné 
zoznamy, ktoré nemajú osobitnú historickú hodnotu. Samozrejme, takýto 
by bol len pohľad niekoho, kto si neuvedomuje dostatočne význam práve 
takýchto publikácií ako neoceniteľných dobových prameňov, ktoré nám 
pomáhajú mapovať situáciu v danom cirkevnom spoločenstve a porovná-
vaním údajov jednotlivých schematizmov vytvárajú plastický obraz vývoja 
cirkvi, jej rastu o zmien v pozitívnom i negatívnom zmysle. 

V tomto kontexte teba  vysoko pozitívne hodnotiť prácu  PhDr. Va-
vrinca Žeňucha,  ktorý ako ďalší príklad svojho dlhotrvajúceho záujmu o 
dejiny gréckokatolíckej cirkvi sa rozhodol redakčne pripraviť a publikovať 
doteraz málo známy a nepublikovaný rukopisný Schematizmus Mukačev-
skej diecézy z roku 1775. 

V skutočnosti by sme mohli tento schematizmus pokladať za akýsi  
prvý prípravný dokument, v ktorom sa ešte len stabilizuje počet a forma 
udávaných informácií, teda schéma, ktorá v neskorších tlačených Schema-
tizmoch postupne nadobudne štandardizovanú formu. 

Publikovaný Schematizmus opisuje stav gréckokatolíckej cirkvi v 
Mukačevskej eparchii krátko po jej kánonickom erigovaní, ktoré sa udialo 
v roku 1771 i po Viedenskej synode z roku 1773, ktorá po cirkevnoprávnej 
stránke je ďalším míľnikom v dejinách tejto eparchie i širšieho spoločen-
stva gréckokatolíkov v dobovom Uhorskom kráľovstve. 

Jeho terajšie publikovanie môžeme zaradiť do série podobných dôle-
žitých edičných  počinov k dejinám náboženských spoločenstiev na našom 
území, ktoré vytvárajú nevyhnutný predpoklad pre komplexnejšie pozna-
nie našich cirkevných i spoločenských dejín založené na poznaní doku-
mentovaných faktov a na  ich správnej interpretácii v širšom  kontexte. 

ca_II_10_Munkácsi sematizmus.indd   13ca_II_10_Munkácsi sematizmus.indd   13 2022. 07. 13.   20:57:512022. 07. 13.   20:57:51



14

Takáto pokorná a trpezlivá práca s prameňmi je nevyhnutná a aj keď je  
možno v širšej verejnosti  vnímaná ako niečo  menej čitateľsky príťažlivé, v 
skutočnosti  je nevyhnutným predpokladom k tomu, aby sa mohli vytvárať 
súborné a komplexné práce  prezentujúce problematiku v jej celistvosti i v 
čitateľsky príťažlivej forme.

Schematizmus – podobne ako iné  zbierky štatistických údajov, po-
trebuje  istý kľúč na správne čítanie a chápanie uvedených údajov a preto 
je veľmi užitočné, že náš autor sa neobmedzil len na jednoduchý prepis a 
publikáciu dobového pramenného materiálu, ale sprevádza ho aj úvodnou 
štúdiou, ktorá predstavuje prehľad spoločensko-politickej a predovšetkým 
náboženskej situácie ktorá viedla k etablovaniu Mukačevskej gréckokato-
líckej eparchie.

Predkladaná publikácia, výsledok  odborného záujmu nádejného mla-
dého odborníka v nás vzbudzuje nádej, že pokračovanie jeho výskumnej 
a publikačnej činnosti bude obohatením pre historickú vedu i pre proces 
lepšieho poznávania gréckokatolíckych cirkevných dejín a teda, v koneč-
nom dôsledku, pre prehlbovanie identity tohto osobitného cirkevného 
spoločenstva. 

@ Cyril Vasiľ SJ
košický eparchiálny biskup
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Bevezető

A Munkácsi Egyházmegye 1775-ben összeállított a első sematizmusa nem 
került kiadásra, s a kézirat valójában befejezettnek sem tekinthető. Az egy-
házmegye alapítása (1771), illetve a sematizmus elkészülésének 250. évfor-
dulója alkalmából (1775) jelen kötetben kiadjuk a sematizmus szövegét, 
illetve – tekintettel a nyilvánvaló összefüggésekre – áttekintjük a magyaror-
szági ortodoxok katolizációjának rövid történetét. 

A múltban ezt a problémakört már több munka is feldolgozta a görög-
katolikusok, az egyházkormányzat és az egyházi források szempontjából. 
Éppen ezért ez esetben elsősorban az összefüggésekre, a rendeletekre és 
azokra a mérföldkövekre helyeztük a hangsúlyt, amelyek a katolizációhoz 
vezettek. Az ungvári unió (1646) és a görögkatolikusok történetének egyéb 
fejezeteit csak nagy vonalakban érintjük. A 18. század történetének vizsgá-
latakor jelentős fordulópontnak nem az egyes püspökök tevékenységére, 
hanem a fontos történelmi eseményekre fókuszálunk. Ebből a szemszög-
ből nézve a görögkatolikusok története a mentalitás fejlődésének, valamint 
a mentális konstrukciók változásának történeteként jelenik meg. Ennél az 
oknál fogva az egyházmegye alapítása helyett azokra az okokra koncentrá-
lunk, amelyek arra mutatnak rá, miért érett meg az idő annak megalapítás-
ra, tehát a görög rítusú közösségek függetlenedésére az egri püspököktől.

A sematizmus 1775-ös elkészítése az egyházmegye fejlettségét mutatja. 
Sajnos csak mostanra érett meg az idő a sematizmus kiadására. A sematiz-
musok önálló forrásnak tekinthetők, melyeket a történészek ma is aktívan 
használnak a tudományos kutatások során. Munkánkban szeretnénk be-
mutatni a sematizmusok alapvető jegyeit, azok felosztását, tartalmuk fejlő-
dését, illetve azok első használatát a Magyar Királyságban. Nem feledkez-
tünk meg a protestánsok nézőpontjáról sem, amellyel még teljesebb képet 
szeretnénk alkotni. 

Mint a legtöbb sematizmus, az első munkácsi is tartalmazza a kötelező 
ünnepek jegyzékét. Mivel több ilyen jegyzékkel is találkoztunk a levéltári 
munkánk során, elhatároztuk, hogy összehasonlítjuk a kötelező ünnepek 
fejlődését a Magyar Királyság északkeleti részén. Az összehasonlítás során 
az 1747, 1750, valamint 1775-ből származó jegyzékeket használtuk. Eze-
ken a naptárakon észrevehető a görög rítus jelentős hatása, ami Olsavszky 
Mánuel püspök személyéhez köthető.
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Az utolsó részt a mellékletek alkotják, amelyek az 1775. évi sematiz-
must, valamint az 1747., 1750. és 1775. évi naptárakat tartalmazzák. Mivel 
a sematizmusok később bizonyos statisztikai információkat is tartalmaztak, 
úgy döntöttünk, közöljük a görögkatolikusok által lakott parókiák és azok 
lakosságának részletes adatait is.
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A Magyar Királyság északkeleti régiójának rekatolizációja sok sajátos jegy-
gyel rendelkezik. Ma, látva Kelet-Szlovákia, Kárpátalja illetve Északke-
let-Magyarország sokszínű vallási szerkezetét, több kérdés is felsejlik előt-
tünk azzal kapcsolatban, hol is húzódtak a múltban az egyes felekezetek 
közötti határok. Ennek kontextusában fontos foglalkoznunk azokkal a 
hívekkel, kiknek a felekezetét a korabeli források a græci ritus, vagy græci 
ritus uniti szavakkal jelölik. Az északkelet-magyarországi ortodoxok közös-
ségének sajátos fejlődése nem kis arányban járult hozzá a későbbi rekatoli-
zációhoz. Nyilvánvalóan nem a rekatolizáció hagyományos formájáról van 
ez esetben szó. A reformációt és rekatolizációt általában azon protestáns 
egyházakkal kapcsolatban használjuk, melyek 1517 után határozták meg 
magukat a katolikus egyházzal szemben. Az említett földrajzi régióban fő-
leg az evangélikusok, reformátusok (kálvinisták), valamint az anabaptisták, 
antitrinitáriusok és az Cseh-morva testvérek (Unitas Fratrum) tartoznak 
ebbe a csoportba. A rekatolizáció különböző áramlatai több hullámban 
érték el Északkelet-Magyarországot. Ez a „hullámzás” kronológiai szem-
pontból jól behatárolható, és a 17., valamint a 18. század folyamán határo-
zott földrajzi-felekezeti határokat alakított ki. 

Az első hullámot olyan hitvallások jellemzik, mint pl. a Confessio Pen-
tapolitana, melyek kezdetben még csak észrevétlen változásokat jelentettek 
a vallási életben. Ez kapcsolatban állt az ágostai hitvallású evangélikus fe-
lekezettel, amely kezdetben a régió szabad királyi városaiban terjedt (Eper-
jes, Kassa, Bártfa, Kisszeben, Lőcse).1 A városi polgárság, a kereskedők és 
a diákok mellett a reformáció beszivárgott a nemesség soraiba is. Éppen 
Zemplén, Ung és Bereg vármegye nemessége terjesztette is a reformációt. 
Ebből is láthatjuk, hogy a vallás kérdése azokban az időkben igen fontos 
volt a nemesség számára, mivel a reformáció a szabadság különöző formáit 
hozta magával, mint a gondolat és a tudás szabadsága, illetve a vallási tekin-
télyekkel szembeni fellépést. De bizonyos anyagi függetlenséget is jelentett. 
A Magyar Királyság politikai helyzete ingatag volt, ezért mindkét király, 

1 KÓNYA, Peter et al. Konfesionalizácia na Slovensku v 16.–18. storočí. Prešov: 
Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2010. s. 19-20.
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I. Ferdinánd és Szapolyai János is fellépett az újítók és az újítások ellen. 
A belharcok ugyanakkor nem tették lehetővé, hogy határozott módon sze-
rezzenek érvényt rendeleteiknek és védjék a katolikus vallást.2 A második 
hullám a 16. század ötvenes éveiben jelenik meg, és új szemléletet hoz a 
reformációval kapcsolatban, melyet a svájci Kálvin és Zwingli gondolatai 
fémjeleztek.3 A református egyház gyorsan formálódott, és nem hozott 
jelentős változást az első hullámhoz képest. A református egyház támadá-
soknak volt kitéve az evangélikusok részéről, mivel a kriptokálvinizmusra 
negatívan, szektaként tekintettek.4 A későbbi hullámok során megjelenő 
anabaptizmus és antitrinitárizmus ki volt téve a katolikus egyház beavat-
kozásainak, illetve a protestáns egyházak negatív hozzáállásának is. Ez a 
helyzet a 17. és 18. században változott meg, amikor a katolikus egyház 
aktív rekatolizációba kezdett.5 

Ebben a korszakban, részben vallási okokból is, a geopolitikai helyzet 
igen feszült volt a Magyar Királyság területén. Gyakoriak voltak a válto-
zások a hatalom fellépésében, de hasonlóan gyakran változtak a felekezeti 
határok is. Az 1606-ban elfogadott bécsi béke garantálta a vallásszabadsá-
got, valamint elfogadta a német területeken már korábban elterjedt elvet, 
mi szerint cuius regio, eius religio, vagyis akié a föld, azé a vallás. A vallásszabad-
ság joga 1608-tól kiterjedt a jobbágyokra is. Mivel azonban nem ők voltak 
az egyházi épületek tulajdonosai és nem rendelkeztek a fenntartásukhoz 
szükséges anyagi javakkal sem, a földesuraktól függtek továbbra is.6 Eb-
ben az időben a katolikus egyház arra törekedett, hogy visszaszerezze régi, 
egyeduralkodó státuszát az országban. A 16. század végén az ország lakos-
ságának pusztán mintegy 10%-a volt katolikus vallású.7 A rekatolizáció el-
sősorban a vagyonosabb földesurakra koncentrált, akik jezsuita iskolákban 
szereztek műveltséget. Áttérésük után aktív szerepet vállaltak birtokaik re-
katolizálásában. A 17. századtól a rekatolizáció már érintette az ortodoxo-
kat is, akik elsősorban Ung, Bereg, Zemplén, Szabolcs, Sáros, Szepes, Ugo-

2 KÓNYOVÁ, Annamária – KÓNYA, Peter. Kalvínska reformácia a reformovaná cirkev 
na východnom Slovensku v 16.–18. storočí. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2010. s. 12-13.

3 KÓNYOVÁ, Annamária. Kapitoly k dejinám reformovanej cirkvi na východnom Slovensku. 
Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015. s. 53-55.

4 KÓNYOVÁ, Annamária. Kapitoly k dejinám... s. 25-26.
5 KÓNYOVÁ, Annamária. Antitrinitarizmus v náboženských pomeroch horného 

Uhorska. In KÓNYOVÁ, Annamária(ed.). Osobitosti konfesionálneho vývinu východného 
Slovenska v ranom novoveku. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2015. s. 67-70.

6 KÓNYA, Annamária – KÓNYA, Péter. Szlovák reformátusok a XVI. – XVIII. 
században. Sárospatak: Hernád Kiadó, 2013. s. 81-82., KÓNYA, Peter. Pod zástavou 
kurucov Protihabsburské povstania v Uhorsku v r. 1670-1711. Prešov: Vydavateľstvo 
Prešovskej univerzity, 2015. s. 54-55. 

7 KÓNYOVÁ, Annamária – KÓNYA, Peter. Kalvínska reformácia... s. 53.
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csa, Abaúj és Máramaros vármegyékben éltek.8 Az ő rekatolizációjuk nem 
az 1517-ben kezdődő reformációval függ össze, hanem az 1054. évi nagy 
skizmával, amely során a keresztény egyház kettészakadt a Róma központú 
latin nyugatra és a Konstantinápoly központú ortodox keletre. Ebben a 
kontextusban érdemes rámutatni arra a tényre, hogy nem ez volt az első 
szétválás az egyház történetében, de a rítust, és annak későbbi fejlődését, 
illetve a tradíciókat tekintve ez volt a legnagyobb hatással a Magyar Király-
ságban élő ortodoxokra.

Ez külön fejezetet képez mind az egyháztörténetben, mind a katolikus 
egyház történetében, és természetesen a magyarországi rekatolizáció törté-
netében is. A görögkatolikusok szerepvállalása a magyarországi rekatolizá-
cióban, amely 1608-ban kezdődött, igen alulértékelt. Az említett évben tért 
át III. Drugeth György a katolikus hitre. Minderre Pázmány Péter hatására 
került sor.9 Drugeth György nagyhatalmú nemes volt, akinek a birtokai 
Ung és Zemplén vármegyében helyezkedtek el. Befolyása azonban jóval 
túlmutatott ezeken a megyéken. Birtokait nagyrészt ortodox vallású ruszi-
nok lakták. Mivel voltak birtokai a Lengyel Királyság területén is, észlelte a 
Lengyel és a Magyar Királyságban uralkodó eltérő viszonyokat. A lengyel 
hívek már 1596-ban uniót kötöttek a katolikus egyházzal. Azon igyekezett, 
hogy hasonló változásokat eszközöljön Magyarországon is.10 

III. Drugeth György ebben az időben osztozni kényszerült a birto-
kain. A helyzete viszonylag bizonytalan volt, hiszen 1602-ben már a bíró-
ság előtt kellett bizonyítania, hogy a nemesi címet nem jogtalanul szerezte. 
A Drugeth család tagjai között ez idő tájt egyes birtokok már régóta vita 
tárgyát képezték.11 Dóczy Eufrozina, III. Drugeth György anyja, fia nevé-
ben pereskedett birtokai ügyében Szokolyi Péterrel és Bánóczi Simonnal. 
A két nemes azt állította, hogy Drugeth György pusztán egy jobbágy fia, 
hiszen a valódi György állításuk szerint még kisgyerekként kiesett egy szol-
gáló kezéből és meghalt. A vádak szerint Dóczi Eufrozina megzavarodott, 
és mikor a vár alatti faluban talált egy fiához hasonló gyereket, magához 
vette és felnevelte. Ezt a fiút később aztán – a vádlók szerint – saját fia-

8 Державний архів Закарпатської області – ДАЗО (ďalej DAZO), 64 Мукачівський 
чернечий монастир отців Василіан, м. Мукачево (ďalej 64), Opis 1, inv.č. 4 pag. 
7-8. 

9 HARASZY, Károly, Az Ungi református egyházmegye. Nagykapos: Heiman Vilmos, 
1931. s. 44. 

10 BORZA, Peter. Kapitoly z dejín kresťanstva Dve tisícročia kresťanstva v Európe. Prešov: 
Prešovská univerzita v Prešove, 2013. s. 91-2., GRADOŠ, Juraj. Dejiny Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku do roku 1818. Prešov: Petra, n. o., 2019. s. 208.

11 Štátny archív v Prešove, pobočka Nižná Šebastová (ďalej ŠAPO), fond Druget 
Humenné (ďalej DH), inv.č. 503/1, fasc 4, no 11; ŠAPO, DH, inv.č. 503/1, fasc 4, 
no 12; ŠAPO, DH, inv.č. 503/1, fasc 4, no 13; ŠAPO, DH, inv.č. 503/1, fasc 5, no 1.
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ként mutatta be. Ez a vallomás attól a szolgálólánytól származik, aki Dó-
czy Eufrozinától szökött el Török grófnőhöz, Drugeth Bálint anyjához.12 
Később aztán Drugeth Bálint 1601-ben megtámadta Ungvárt, ahol ítéletet 
hirdetett III. György felett a nemesi cím jogtalan használata miatt.13 Ezután 
Drugeth Bálint lett a Drugeth birtokok egyetlen tulajdonosa, míg Drugeth 
György családjával Lengyelorszgba szökött.14 1602-ben Drugeth György 
már a király előtt védelmezte álláspontját, a birtokairól azonban le kellett 
mondania a király és a családtagjai javára.15 A Drugeth családon belül folya-
matosak voltak a feszültségek. I. Bálint 1609-es, majd fiának, IV. Istvánnak 
1610-ben bekövetkező halála után minden Drugeth birtok III. Drugeth 
György tulajdonába került. Györgyöt a történtek miatt rokonai megmérge-
zésével vádolták, amelyet a vármegye is vizsgált. Bűnössége azonban nem 
nyert bizonyítást.16 

Az ortodoxok katolizálása előtt Drugeth György az evangélikusok és 
reformátusok rekatolizációján kezdett el dolgozni. A katolikus egyház a 
Magyar Királyság északkeleti részén ebben az időben már nem rendelke-
zett működő struktúrákkal, rengeteg plébánia betöltetlen volt, nem volt 
elég pap, a kolostorok romokban álltak, sok épület pedig a Bocskai István 
vezette harcok során semmisült meg. A katolikus megújulás, a missziós 
tevékenység átmenetinek tekinthető állapotok között zajlott, protestáns 
vagy ortodox többségű, esetenként felekezetileg vegyes területeken. Ez a 
missziós tevékenység a szükséges épületek, illetve a papok, iskolák vagy 
plébániák támogatásához szükséges pénz hiányában működött. Ezek a ré-
giók missziós területeknek számítottak, ahol a misszionáriusok nem vették 
figyelembe a katolikusok és az ortodoxok közti hasonlóságokat, hanem 
úgy tekintettek rájuk, mint a többi nemkatolikus felekezetre, tehát szaka-
dárként és eretnekként. 

Magyarország ezen ésszakkeleti területén több szerzetesrend műkö-
dött, de a ruszin lakosság főleg a homonnai, később az ungvári jezsui-
tákkal került kapcsolatba. A jezsuitákat III. Drugeth György hívta meg 
Homonnára és biztosította a működésükhöz szükséges anyagi forrásokat. 
Anyagi hozzájárulásának köszönhetően a homonnai rezidencia aktív misz-
sziós tevékenységet folytatott az ortodox lakosok körében. A jezsuiták a 
protestánsokhoz hasonlóan léptek fel az ortodoxokkal szemben is. Ez a 
hozzáállás az 1612-ben Krasznibródban (Laborcrév) megkötött unió után 

12 ŠAPO, DH, inv.č. 503/1, fasc. 5, no 1.
13 ŠAPO, DH, inv.č. 503/1, fasc. 5, no 2; ŠAPO, DH, inv.č. 503/1, fasc. 5, no 5.
14 ŠAPO, DH, inv.č. 503/1, fasc. 5, no 3.
15 ŠAPO, DH, inv.č. 503/1, fasc. 5, no 9.
16 Szirmay, Antonius. Notitia historica comitatus Zempléniensis, Budae: Universitatis 

Pestanae, 1804. s. 136; DAZO, 4 Наджупан Ужанської жупи, м. Ужгород 
Угорського королівства (ďalej 4), opis 2, inv.č. 211, pag. 1.
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változott meg. 
Az ortodoxok rekatolizációjánál egyedi eljárásra volt szükség. Az orto-

doxok többségében ruszinok voltak, akik ruszin nyelven beszéltek, egyházi 
környezetben pedig az egyházi szláv nyelvet használták. A jezsuiták a leg-
elterjedtebb nyelveket, a németet, magyart és szlovákot beszélték. Ez meg-
nehezítette a kommunikációt az említett közösséggel. Ebben a helyzetben 
nem volt elég prédikálni, vitázni és az egyházi tanítást bemutatni, hiszen a 
helyieknek megvoltak a maguk „pásztorai”. Minden valószínűség szerint 
éppen Drugeth György – aki tisztában volt a rítusok közötti különbségek-
kel és személyi viszonyokkal, valamint ismerte a lengyel modellt is – volt 
az, aki párbeszédet kezdeményezett Przemyśl püspökével. Drugeth György 
megfontolta az ortodoxok rekatolizációjának minden lehetőségét, alaposan 
ismerte a helyzetet, párbeszédet folytatott a papokkal, és információkkal 
rendelkezett a lengyel egyházi közigazgatásról is. Az események rekonst-
rukciója során két személy párbeszéde bontakozik ki előttünk: a földesúr, 
III. Drugeth Györgyé és a przemyśli püspök, Krupeczki Atanázé. A fo-
lyamatban azonban biztosan részt vettek ma már ismeretlen személyek is. 

Krasznibródban 1610-et megelőzően fatemplom állt, amely az Isten 
anyjának, Szűz Máriának csodatévő ikonját őrizte. A templomot az átvonu-
ló hadak pusztíthatták el, vagy ahogy azt a Terleczki krónika írja, a Drugeth 
család valamelyik tagja gyújtotta fel. Az elpusztított templomból csak a 
csodatévő ikon maradt épen, amit a templom közelében találtak meg. Az új 
templom építését Drugeth György biztosította, aki figyelmen kívül hagyva 
az addigi ortodox szokásokat kőből építtette újjá az épületet. A templom 
felszentelésére meghívta a przemyśli püspököt is, akinek megengedte, hogy 
megbeszéléseket folytasson a helyi ortodox papokkal, és megismertesse 
őket az egyházi unióval. A munkácsi ortodox eparchia vezetése nem hajlott 
sem az unióra, sem pedig az unióról szóló tárgyalásokra. Paradox módon 
az eparchia területén nem érvényesült a reformátusok egyházi befolyása, 
mivel a terület földesura a katolikus Eszterházy Miklós volt.17 A fennma-
radt információk alapján a przemyśli püspök talált néhány papot, akik haj-
landóak lettek volna volna unióra lépni a katolikus egyházzal.

A későbbi gyakorlat, valamint a fennmaradt információk azt bizo-
nyítják, hogy a Magyar Királyság északkeleti részén élő ortodoxok egyházi 
uniója az egyetemes egyháztörténet szempontjából is egyedi módon ment 
végbe. A helyi ortodox hívek készen álltak elfogadni más püspökök fenn-
hatóságát is, mindehhez elég volt, ha az adott püspököt elfogadták saját-
jukként. A krasznibródi papok is hasonló módon léptek unióra a katolikus 
egyházzal. A püspök elfogadására 1612 pünkösdjén került sor. Az említett 

17 DUCHOŇOVÁ, Diana. Palatín Mikuláš Esterházy Dvorská spoločnosť a aristokratická 
každodennosť. Bratislava: Veda, 2017. s.31-40.

ca_II_10_Munkácsi sematizmus.indd   21ca_II_10_Munkácsi sematizmus.indd   21 2022. 07. 13.   20:57:512022. 07. 13.   20:57:51



A rekatolizáció és a görög rítus (1608–1771)

22

eseményről a jezsuiták éves jelentéséből tudunk, amely leírja Krupeczki 
püspök útját Krasznibródba, valamint beszámol az unió tényéről is. Az 
eseményt zavargások, sőt a földesúr és a püspök elleni támadások kísérték, 
de történtek a csodatévő kegyképnek tulajdonított gyógyulások is. Ezzel a 
krasznibródi eseménnyel kezdődik a görögkatolikusok története, valamint 
az ortodoxok rekatolizációja. Az uniót elfogadó papok neve, valamint a 
lengyel püspök joghatóságának területe ma már nem ismert. A fennmaradt 
források alapján a püspök és Drugeth György folytatni akarták a megkez-
dett munkát, erről tanúskodik az 1614-es eszmecseréjük is.18

Az ortodox parókiák Bethlen Gábor hadjáratainak kezdetén elveszítet-
ték kedvező helyzetüket. A református egyházi szervezetek lépéseket tettek 
a református hitre való áttérítésük érdekében. Különösen megfigyelhető ez 
Ung és Zemplén vármegyékben, ahol számos református egyházközség 
egykor ortodox parókia volt. Az ortodoxok hozzáállása elutasító volt a re-
formátus hitszónokokkal szemben, nem voltak hajlandóak részt venni az 
egyházközségek finanszírozásában, és elutasítottak mindenféle változást. 
Sok település, mint Klokocsó (Hajagos), Kalusa (Ungtavas), Závatka (Fo-
gas) és egyéb helyek Ung vármegye területén az 1618/1619-es református 
kánoni vizitáció során leánygyülekezetként szerepelnek. Hogy ezek a gyü-
lekezetek milyen mértékben vettek részt a parókiák működésében, nem 
tudjuk, azonban jól mutatják a reformáció a 17. századi terjedését. 

Bethlen Gábor hadjárata után a protestáns egyházak megerősödtek a 
Magyar Királyság területén. III. Drugeth György a hadjárat kezdetén felfo-
gadott katonáival még megtámadta a felkelőket, de később Lengyelország-
ba húzódott vissza, ahol meg is halt.19 

A nikolsburgi béke megkötése után X. Drugeth János, az elhunyt 
György fia, aktívan harcolt a birtokainak visszaszerzéséért és sürgette az 
örökösödési eljárás lefolytatását. Drugeth Jánossal visszatértek Homonná-
ra a jezsuiták is, akik a háború elől menekültek el onnnan. A katolikus rest-
auráció szellemében bántak a krasznibródi unió híveivel is. Rákóczi Zsig-
mond 1623. március 28-i rendelete alapján egyértelmű, hogy a Makovica 
területén az egyesült papokat egy szinten kezelték a katolikus papokkal, 
és fel voltak mentve a földesúrral szembeni kötelezettségek alól is. Ez a 
rendelet Sáros vármegye alábbi településeit érintette: Kurimka, Ladomér-
vágása, Rovnó, Andrejova, Szobos, Scsavnyik, Benedikócz, Alsójedlova, 

18 ŠAPO, DH, inv.č. 828, 16/1614.
19 DAZO, 4, opis 18, inv.č. 1 pag. 1-5., HARASZY, Károly, Az Ungi... s. 45., LACKO, 

Michal. Užhorodská únia karpatských rusínov s katolíckou cirkvou. Trnava: Dobrá kniha, 
2012. s. 25.
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Szvidnicska, Derencs.20 Ezen parókiák létezése rámutat arra a tényre, hogy 
az unió a régiókban továbbra is fennmaradt, és ugyanakkor arra is, hogy a 
rekatolizáció ez időben stagnált.

Az események arra utalnak, hogy az ortodoxok egyházszervezetében 
változások történtek. A munkácsi püspök (eparcha) megnevezésének vál-
tozatossága rámutat a székhelye körüli bizonytalanságra. A források alapján 
egyértelmű, hogy a Magyar Királyság északkeleti területein két püspök is 
tevékenykedett, az egyik Munkácson, a másik pedig Körtvélyesen. A mun-
kácsi a ruszinok, míg a körtvélyesi a vlachok (románok) püspöke volt. A 16. 
században a forrásokból eltűnik a püspök megnevezéséből a székhelyére 
utaló földrajzi megjelölés. Ebben a kontextusban tehát nem beszélhetünk 
megyés püspökökről és püspökségekről. A század folyamán a munkácsi 
püspök többféle megnevezését is megfigyelhetjük. A 16. századi urbári-
umok a kolostorból való ruszin püspöknek (Episcopi Ruthenici ab monasterÿ) járó 
juttattásokról ír, illetve ruszin püspökként (Episcopo Ruthenorum) említik őt.21 
A Ferdinánd király által kiadott rendeletek Szent Miklós egyházából való görög 
püspöknek nevezik (eppus Græcæ religionis præfatæ b. Nicolai), de említik őt a 
ruszinok püspökének Szent Miklós kolostorában is (eppus Ruthenorum in claust-
ro b. Nicolai), illetve egyszerűen a püspök a Szent Miklós kolostorban (eppus 
in claustro b. Nicolai) név alatt is.22 A munkácsi püspökkel párhuzamosan 
látta el feladatát a körtvélyesi püspök is. Munkácson a 16. század ötvenes 
éveiben László püspök tevékenykedett. Ebben az időben (1556) Körtvé-
lyesen Hilárion volt a püspök, akit a források Szent Mihály kolostorából való 
ruszin püspöknek (eppus Ruthenus, ut claustrum s. Michælis) neveztek23. Hilárion 
püspök 1558-ig szolgált Körtvélyesen, amikor is átköltözött Munkácsra.24 
A fennmaradt források arról árulkodnak, hogy a megnevezést, amely a 15. 
század kilencvenes éveiben volt használatos, később már nem használták. 
Egyetlen püspök sem volt megyés püspök, csupán a kolostor szerzetese. 
Szapolyai János felesége, Izabella Hiláriont Episcopi ex cæterorum Fratrum 
Monachorum in Claustro Ruthenorum Divo Nicolao, vagyis a csodatévő Szent Mik-
lós ruszin kolostor szerzetes barátai közül való püspöknek nevezte, vagyis nem 

20 DAZO, 151 Правління Мукачівської греко-католицької єпархії, м. Ужгород 
(ďalej 151), opis 25, inv.č. 45.

21 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (ďalej MNL-OL), E 156 - a. - Fasc. 
097. - No. 029., pag. 33 – 35.

22 DAZO, 64, opis 1, inv.č. 4 pag. 13., HODINKA, Antal. A Munkácsi gör. szert. püspökség 
okmánytára I. köt 1458-1715. Ungvár: Szerző kiadása, 1911. s. 12-14., BAZILOVIČ, 
Joaniko. Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi v Uhorsku. (BIZOŇOVÁ, Monika – CORANIČ, 
Jaroslav(eds.). Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2012. s. 35-37.

23 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 16.
24 DAZO, 151, opis 25, inv.č. 25 pag. 1. HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 16-17.
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nevezte munkácsi megyés püspöknek.25 Antal konstantinápolyi pátriárka 
1391-es kiváltsága alapján a körtvélyesi kolostor vezetőjének méltósága 
püspöki felszenteléssel volt egybekötve.26 

A forrásokból következik, hogy a körtvélyesi archimandritákat beik-
tatásukkor továbbra is püspökké szentelték, és hasonlóan jártak el Mun-
kácson is. 1498-ban János püspök autonóm módon lépett fel a körtvélyesi 
kolostor vezetőjével szemben.27 Az autonómiára utal az is, hogy a bazilita 
szerzetesek maguk közül választottak püspököt. 1569-ben a szerzetesek 
már a püspök megválasztásának módjáról írnak, illetve, hogy maga a hi-
vatalban lévő püspök választja ki az utódját.28 A későbbi folyamatok a 17. 
században oda vezettek, hogy a püspököt a munkácsi vár tulajdonosa kezd-
te kiválasztani.29

A 17. század jelentős változásokat hozott azon ortodox hívők életé-
ben, akik a körtvélyesi és a munkácsi püspök fennhatósága alatt éltek. A 17. 
századot végig kísérő zavargások utolérték a körtvélyesi kolostort is. A ko-
lostort 1607-ben felújították. A kolostorban élő püspök ekkor már nem 
viselte a körtvélyesi előnevet. A körtvélyesi püspököt a vlachok püspökének, 
tehát Eppo Valachico nevezték.30 A munkácsi püspök a század eleji iratok-
ban, mint eppum Rutenorum ritus Græci in monasterio prope Munkacz, tehát a 
Munkács melletti kolostor görög rítusú ruszin püspöke jelenik meg.3131 Az okleve-
lekben megjelenik minden már felsorolt megnevezés, és egy évszázad után 
újra megjelenik a munkácsi püspök (eppus Munkachiensis) név is. Az említett 
megnevezés újbóli használata az ortodox egyház folyamatos adminisztrá-
ciós fejlődésével függ össze.32 1632-ben kijelölték a görög unió területét 
(területi unió), amelyhez Bereg, Ung, Szabolcs, Zemplén, Máramaros és 

25 DAZO, 151, opis 25, inv.č. 25 pag. 1.
26 Arhivele Naționale ale României – Sibiu (ďalej ANRS), Colecția de acte 

fasciculate (ďalej C), G. Probleme religioase (ďalej G), Nr. 1, f. 1-3., державний 
архів закарпатської області (ďalej DAZO), 151 Правління Мукачівської греко-
католицької єпархії, м. Ужгород (ďalej 151)/25, 11 pag. 3-4., MIHÁLYI, János. 
Máramarosi diplomák a XIV. és XV. századból. Máramaros-Sziget: Mayer és Berger, 
1900. s. 109-111.

27 DAZO,151, opis 25, inv.č.19 pag. 1., HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 9-10.
28 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 21-23.
29 ŽEŇUCH, Peter – VASIĽ, Cyril. Cyrillic Manuscripts from East Slovakia Slovak Greek 

Catholics: Defining Factors and Historical Milieu = Cyrilské rukopisy z východného Slovenska 
Slovenská gréckokatolíci, vzťahy a súvislosti. Roma – Bratislava – Košice: Pontifico 
Istitutio Orientale – Slavistický kabinet SAV – Centrum spirituality Východ – Západ 
Michala Lacka, 2003. s. 252.

30 30 DAZO,151, opis 25, inv.č. 36 pag. 1., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 37 pag. 1., DAZO, 
64, opis 5, inv.č. 16 pag. 11., Odpisy sa zachovali v maďarskom jazyku, kde je 
uvedené „olàh pőspökök“.

31 31 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 43. 
32 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 44. 
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Sáros vármegye papjai tartoztak.33 A görög unió területének említett ki-
jelölése azt mutatja, hogy a területi igazgatás kialakítása során a katolikus 
egyházat vették alapul. Ez persze nem csak a püspökség-eparchia, hanem 
egy autonóm terület kijelölése is volt, mivel 200 év autochtón fejlődés után 
a reformációs nyomás erősödése miatt fontos volt az említett terület pon-
tos kijelölése. Ez a terület további kerületekre oszlott. Ezt igazolja Rákó-
czi 1624-ben kiadott meghatalmazása is, amelyben a makovicei papoknak 
különböző szabadságjogokat biztosított, majd az később önálló kerületté 
alakult.34

1627-től már nem említik a görög uniót, és nem jelenik meg önállóan 
sem a munkácsi vagy a máramarosi püspök sem. Ezeket a címeket össze-
vonták. Az új püspököt a források munkácsi és máramarosi püspökként 
említik (eppo Munkacsiensi et Maramorosiensi).35 A püspököt, mint alkalmas 
jelöltet, Bethlen Gábor nevezte ki, lévén ő volt Munkács földesura. A fe-
jedelem munkácsi és máramarosi püspöknek nevezte ki az illetőt, amivel 
pontosan kijelölte azon területet is, ahová annak joghatósága kiterjedt. Eb-
ből egyértelműen következik, hogy a máramarosi püspöki pozíció nem volt 
betöltve. Gregorovics János joghatósága a görög unió 1623-ban megha-
tározott területére terjedt ki, melyhez hozzácsatolták Szatmár vármegyét 
is. Joga volt továbbá ahhoz is, hogy Bereg, Ung, Szabolcs, Zemplén, Szat-
már és Máramaros megyékben szabadon mozoghasson.36 Az unió jogi és 
közigazgatási rendszerére hatással volt az Egri Egyházmegye felépítése is, 
hiszen annak területén éltek mind az ortodox hívek, mind azok püspökei 
is. A püspök (eparcha) által igazgatott terület a Magyar Királyság északi és 
keleti határaitól az egri püspökség nyugati határáig húzódott. Déli határát 
Máramaros, Szatmár, Szabolcs és Zemplén megyék alkották. Ezen várme-
gyék teljes területe nem tartozott az új püspökség fennhatósága alá, mivel 
csak területük bizonyos részein éltek ortodox hívek. 

A kinevezési okirat tartalmából kiderül, hogy az ortodox püspökök 
1627-től a református esperesek befolyása alatt álltak. Ez a változás vezetett 
a két egyház közeledéséhez, különösen az egyházkormányzat területén.37 
A reformátusok egyházkormányzati és vallási befolyását az ortodox püs-
pökök nem támogatták, hiszen az a református vallás felvételéhez vezetett 
volna. A rekatolizáció és a reformáció által meggyengített ortodox egyház 
arra volt ítélve, hogy határozott irányt válasszon. Fontos megfigyelni azt a 
támogatást, amelyet Gregorovics püspök kapott. Mivel a püspökválasztás-

33 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 53., DAZO, 64, opis 1, inv.č. 4 pag. 2-3.
34 DAZO, 151, opis 25, inv.č. 45 pag. 1., HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 56-57.
35 DAZO, 151, opis 25, inv.č. 52 pag. 1-3., HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 57-59.
36 DAZO, 151, opis 25, inv.č. 57 pag. 1.
37 DAZO, 151, opis 25, inv.č. 52 pag. 1-3., HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 57-59.
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ra Munkácson került sor, az a várkapitány, Balling János védnöksége alatt 
valósult meg. Balling kapitány hithű református volt. Mint a vár kapitánya 
nagy hatással volt az ortodoxok vallási fejlődésére. Az 1627-ből származó 
oklevél szerint a beiktatott püspök megkapja a református szervezetek tá-
mogatását, és joga van azok ellenőrzéséhez.38 Az okiratból két tény válik 
egyértelművé. Az egyik, hogy a beiktatott püspöknek két vallás – az or-
todox és a református – ügyeit kellett intéznie, a másik ortodox, hogy a 
dokumentum nem tartalmaz említést a latin egyházról, tehát a templomok 
vizitációjáról szóló kijelentés nem nevezhető általánosnak, így aztán mar-
ginálisnak sem. Éppen a katolikus egyház hiánya okozhatta az ortodox és 
református egyház közeledését. 

Effajta vallási közeledés nem csak a Magyar Királyság északkeleti ré-
szein ment végbe. Dozitej püspök a körtvélyesi kolostorból, aki márama-
rosi eparchának titulálta magát, a máramarosi nemesség lefizetésével jutott 
hozzá ehhez a címhez, melyért cserébe anyagi jóvátételt ígért nekik. Még 
botrányosabb volt Demeter pópa eljárása, aki szintén püspöknek nevezte 
magát, bár soha nem szentelték fel. Tevékenységét református szellemben 
végezte.39

Ez a közeledés, illetve a református tanítás hatása az ortodox vallás-
ra a papság nagy részét arra ösztökélte, hogy elgondolkodjon egyházának 
és rítusának jövőjén. Azon szabályok összességéről, amelyek megszabták 
az ortodox egyház működését a reformátusokkal való együttélés idején, 
a Simoncsics István püspök kinevezéséről szóló rendelet ad teljes képet. 
Simoncsics kinevezési okiratát I. Rákóczi György adta ki. Gregorovics Já-
nos, Taraszovics Bazil, Dozitej vagy éppen Juszkó János püspökök szintén 
személyesen látogattak el Gyulafehérvárra a kinevezési okirat megszerzése 
miatt. Rákóczi rendelete szerint a prédikáció, valamint a liturgia a nép nyel-
vén kell, hogy történjen, ami az egyházi szláv nyelv elhagyását jelentette. 
A vallási nevelésnek a fejedelem által kiadott katekizmus szerint kellett zaj-
lania. Szentáldozáshoz csak a felnőtt emberek járulhattak. Ami a szentek és 
a Szentháromság kultuszát illeti, az ő képeik pusztán a templom díszeként 
szolgálhattak, nem volt azonban szabad azok dicsőítése. Fontos elem volt 
a házasság szentsége is, amelyet fel lehetett bontani. Rákóczi követelte a 
papok szinódusának évenkénti összehívását, amely felett a református szu-
perintendens vagy esperes kellett, hogy elnököljön. Az egyházközségekben 
sedriáknak kellett létrejönniük, amelyek a helyi igazgatással foglalkoztak 

38 DAZO, 151, opis 25, inv.č. 52 pag. 2. = „...imo promovemus, præficimus et surrogamus 
per præsentes juxta antiquitus observatam Consuetudinem suam, cum Dignitatis et Authoritatis 
Ep̅p̅a̅lis in omnes Seniores, Præsbyteros, Pastores, Monasteriorum, Hegumenos et Archimandritas, 
ac alios cujusvis Ordinis et dignitatis Eccleticos Suos...“

39 LACKO, Michal. Užhorodská únia... s. 72-73.
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és a lelkészeknek voltak alárendelve. A magyarok esketése és keresztelése 
számukra szigorúan tiltott volt. Amennyiben az ortodoxok a református 
vallás felvétele mellett döntöttek, nem volt szabad őket az elhatározásuk-
ban gátolni vagy az ellen fellépni.40 

Teljesen más volt azonban a helyzet a Drugeth család birtokain. Beth-
len Gábor hadjáratának következményei problémákat okoztak X. Drugeth 
Jánosnak az örökösödési jogainak érvényesítésében. X. János már 1623-
ban deklarálta az örökséghez való jogait a vármegyei bíróságon.41 A helyzet 
1629-ben oldódott meg, amikor X. János hozzájutott a teljes örökséghez.42 
Drugeth János hatalmát, illetve a nem katolikus vallást követő hívekkel való 
szembenállását mutatja az a döntés, hogy leromboltatta a reformátusok Só 
utcai templomát Ungváron. Drugeth 1626-ban több, a birtokain találha-
tó református egyházközséget is megszüntetett, és elvette tőlük a bevéte-
li forrásaikat, amelyeket még az elődjei juttattak a református egyháznak. 
A lerombolt templom helyén, melyet annak idején a reformátusok hasz-
náltak, új, Szent György tiszteletére felszentelt katolikus templom építé-
sét rendelte el.43 Drugeth hozzáállása új döntésekre ösztökélte Taraszovics 
Bazilt, aki Gregorovics János 1633-ban bekövetkezett halálától irányította 
a püspökséget.44 A fennmaradt információk alapján nem állíthatjuk, hogy 
Gregorovics szembehelyezkedett volna a reformátusokkal. Taraszovics 
Bazil kiválasztása pragmatikus döntés volt, hiszen tisztában volt a régióban 
élő ortodoxok létkérdéseivel. 

Taraszovics egy valóban képzett ember volt, aki képes volt eligazodni 
az események sodrásában. A püspök, miután észlelte a katolikus Rákóczi 
család birtokain (Bereg és Zemplén vármegye), illetve a Drugeth család 
területein élő egyesültek autonómiáját, lépéseket tett a katolikus egyházhoz 
való közeledés érdekében. Vizitációs útjai során valószínűleg találkozott 
a przemyśli püspökkel is. A későbbi események is arról árulkodnak, hogy 
kapcsolatban állt a lengyel görögkatolikusokkal.45 Hasonlóképpen találko-
zott az egri püspökkel, Lippay Györggyel is. 1639 után változás állt be 
az ortodox püspök és a református földesurak viszonyában. Bazil püspök 
1639-ben kezdett levelezésbe Lippay püspökkel. A levelezés aztán az unió-
ról szóló tárgyalássá alakult át. A tárgyalás feltételeit nem ismerjük, pusztán 
a következményeket. Az 1640-es események miatt a tárgyalások váratlanul 
félbeszakadtak, és annak a szimbolikus felmondásával is számolni kellett. 

40 Archivu: pentru filologia si istoria. 1870, č. 32, s. 625-640.
41 DAZO, 4, opis 2, inv.č. 393 pag. 4.
42 ŠAPO, DH, 273/E3., ŠAPO, DH, 650/5. 
43 ŠAPO, DH, 652/6., DAZO, 4, 2, inv.č. 466 pag. 1.
44 DAZO 151, opis 25, inv.č. 61.
45 DAZO 151, opis 25, inv.č. 73.
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Történt ugyanis, hogy Szent Luca ünnepén a reggeli órákban, miközben 
Bazil püspök éppen liturgiát mutatott be a templomban, Balling kapitány 
letartóztatta. Taraszovics Bazil püspököt a hívek szeme láttára, bilincsben 
és liturgikus ruházatban vezették el a templomtól a várig, ahol sokáig fogva 
tartották.46 Balling kapitány fellépése tiltakozást váltott ki Drugeth János 
(1641. június 9.), Simándi István kinevezett püspök47 (1641. június 17.), 
vagy éppen az egri káptalan (1641 június 23.) részéről is.48 Sőt, az esemé-
nyek felől III. Ferdinánd is érdeklődött.49 Taraszovics Bazil 1641. június 
12-én vetette papírra Balling kapitány vele szemben felhozott vádjait, ame-
lyeket nyolc pontban foglalt össze, és amelyek megvilágítják bebörtönzé-
sének körülményeit. Röviden így foglalhatnánk össze ezeket a pontokat: 1. 
A munkácsi földesúrtól való függetlenedésre törekedett; 2. Bevételeinek 
egy részét állítólag Lengyelországba küldte; 3. Lengyelországi papokat fo-
gadott; 4. Növelte a jobbágyok terheit, akiktől jogtalanul követelte külön-
böző díjak befizetését; 5. A jobbágyok panaszt tettek a püspök ellen. 6. 
A lengyelországi vendégek ellátását a földesúr pénzén biztosította; 7. Ivá-
nyi, Lóka és Loho (később Beregszőlős) falvak területein található szőlők 
után járulékot követelt; 8. Kapcsolatokat tartott fenn lengyelországi, és más 
püspökökkel.50

A vádak Bazil püspök tevényekségein alapultak. A püspök a múltban 
kapcsolatba lépett több lengyel egyesült püspökkel, valamint Lippay Györ-
ggyel is. Később is bevett gyakorlat volt a Lengyelországban felszentelt pa-
pok fogadása, végső soron maga Bazil is lengyel volt.51 A püspöknek nem 
volt lehetősége védekezni, alattvaló volt, aki a munkácsi uradalmat irányító 
munkácsi kapitány fennhatósága alá tartozott. A püspököt végül az emlí-
tett tiltakozások miatt engedték szabadon. A bírósági iratokból ismerjük 
azok neveit, akik a püspök ellen vallottak. Név szerint: Lucskai Miklós, Pap 
Lucskai Dömötör, Vakan Miklós, Holdos László, Bohics Gergő, Juszkó 
István, Juszkó János, Fodor István, Belics György, Topohan Ferenc, Bota 
Simon, Viznicei Ferenc, Viznicei Márton, Viznicei Szaniszló, Bobalyskai 
János és Medencei Ferenc.52 Néhány név mellett feltüntették papi voltát is. 

46 DAZO, 151, opis 25, inv.č. 71, pag. 1-2.
47 GAMS, Pius Bonifacius. Episcoporum ecclesiae catholicae. Ratisbonae: Typis et Sumtibus 

Georgii Josephi Manz, 1873. s. 382.
48 DAZO, 151, opis 25, inv.č. 70., DAZO, 151, opis 25, inv.č. 71., DAZO, 151, opis 25, 

inv.č. 72.
49 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 88-105., BASILOVITS, Joannicio. Brevis notitia 

fundationis Theodori Koriathovits [...] I. Cassoviæ: Ellingeriana, 1799. s. 65-77.
50 DAZO, 151, opis 25, inv.č.. 69, pag. 1-2.
51 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 87, pag. 2., „Basil Tarasovic ex Polonia Ruthenus“
52 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 98-99, 129-130., LEHOCZKY, T. Munkácsi 

püspökök sorsa a XVII. században. In Történelmi tár. Budapest:, 1887, s. 133-143.
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Az, hogy az adott pap a kálvinizmus felé hajlott-e, nem ismert, azonban az 
egyik tanú – Juszkó János – később püspökként a kálvinizmus felé hajlott. 
Taraszovics Bazilt az 1641-es év során még többször is bebörtönözték, 
majd szabadon engedték. Végül szabadonbocsátása után kitiltották az ösz-
szes Rákóczi birtoktól. 

A Taraszovics körüli események előremozdították a rekatolizáció 
ügyét. Taraszovics Lippay püspök után ment, aki Jászón tartózkodott, 
hogy folytassa a unióról szóló párbeszédet. 1642-ben a királyi udvarban 
Taraszovics Bazil egyfajta „perszonáluniót”53 kötött.54 Erre májusban ke-
rült sor III. Ferdinánd és a bécsi nuncius jelenlétében, az esemény azonban 
nem volt összhangban a katolikus egyház előírásaival, így azt meg kellett 
ismételni Lippay püspök előtt is. A püspök Nagykálló városában telepedett 
le, ahol a császár házat és járadékot biztosított neki.55 

Taraszovics Bazil elsősorban Szabolcs, valamint Zemplén, Ung és Sá-
ros vármegyék szerb lakossága körében tevékenykedett. Bazil később meg-
nyerte az unió ügyének Parthén Péter (Petrovics Péter) ortodox szerzetest 
is. Lehetséges, hogy Péter szerzetesként tevékenykedett a munkácsi és a 
krasznibródi kolostorban is.56 A Bazil és Péter közti kapcsolatot a földrajzi 
közelség okozta, hiszen Péter Szakolyból származott.57 Parthén Péter, aki a 
„perszonálunió” támogatója volt, azon a területen élt, melyet Taraszovics 
irányított Nagykállóból. 

Taraszovics Bazil uniója nem a katolikus és a munkácsi központú or-
todox egyház közti unió volt. Az unió nem a hívők bevonásával jött létre, 
hanem elsősorban a papokra támaszkodott. A püspökség egy része már 
Taraszovics Bazil előtt is unióban állt a katolikus egyházzal, de a lengyel 
püspök joghatósága alá tartozott. Több katolikus földesúr birtokán fekvő 

53 Perszonálunió = egy másik vallással való egység személyes megvallása a pap részéről 
a hívek részvétele nélkül.

54 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 133., JANKA, Gy. Az ezeréves egri egyházmegye 
és a görög katolikusok. In Athanasiana. ISSN 1219-9915, 2004, roč. 19, s. 149. 

55 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 143., LIŠKA, A. Užhorodská únia. Genéza 
vzniku a analýza únijného materiálu z Užhorodu. In Rekatolizácia, protireformácia 
a katolícka reštaurácia v Uhorsku - Rekatolizáció ellenreformáció és katolikus megújulás 
Magyarországon. Prešov: Vydavateľstvo PU v Prešove, 2013, s. 339.

56 Baziliánus volt. Vö. DAZO, 151, opis 1, inv.č. 25 pag. 3 „Rnđo Petro Parthenio ordinis 
S. Basilӱ Religioso Ritũs Græci Catholicæ Romanæ Ecclesiæ Unito“.

57 Település Nagykálló határában, Szabolcs vármegyében. M. Lacko úgy véli, hogy 
a Pozsony megyében található ugyanazon nevű településről származott, ezen 
elmélettel azonban több gond is van, például, hogy az említett területetet nem 
a munkácsi püspök igazgatta. A születési helyéről származó információkat hasonlítsd 
össze: Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Munkacsensis ad annum 
domini 1878. Ungvarini: Typis Haeredum Caroli Jager, 1878. s. 20.
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parókia is a nagykállói Taraszovics Bazil igazgatása alá került.58 A püspök-
séget Taraszovics Bazil (1640) bebörtönzése és a szabolcs megyei Nagykál-
lóba való megérkezése (1643) között református papok irányították. 1642-
től a munkácsi püspökség keleti részét Juszkó János igazgatta.59 A Magyar 
Királyságban már tíz éve létezett ilyen igazgatás.60 Az igazgatás formája, 
melyet Juszkó János választott, leginkább a református egyházközségek 
irányítására emlékeztetett. Balling János javaslatára 1643. május 6-án I. Rá-
kóczi György munkácsi püspökké nevezte ki Juszkó Jánost. A reformátu-
sok és ortodoxok közeledésének jellege nem személyes volt (ad personam), 
mint Taraszovics uniója után. A kinevezési okirat úgy Taraszovics Bazil, 
mint Juszkó János esetén beszámol a református egyház támogatásáról is.61 
A Taraszoviccsal szemben lefolytatott per vallomásaiból kitűnik, hogy az új 
püspök (Juszkó) antikatolikus nézeteket vallott és a kálvinizmussal szimpa-
tizált. Szervillisen viselkedett Balling kapitánnyal, aki hithű református volt. 
Juszkónak a református szuperintendensekhez hasonlóan kellett irányíta-
nia a püspökséget, továbba a beiktatásáról sincsenek információk.62 Juszkó 
püspöki (eparcha) titulusa kétes, hiszen csupán kinevezett püspök volt.

I. Rákóczi György hadjáratának kezdetén Taraszovics újra fogságba 
került. Az ortodoxok rekatolizálása megszakadt, és újra megerősödött a re-
formátus egyház befolyása a görög rítusú keresztények felett. Ez a közele-
dés és ellenállás a 17. század második felében is folytatódott. Erről a refor-
mátus szeniorok vizitációi tanúskodnak, akik a görög rítusú templomokat 
is látogatták. A forrásokból egyértelmű, hogy a templomok belső tere ezen 
együttélés során sem változott, (a vizitátor megjegyezte, hogy a templom 
keleti zászlókkal és ikonokkal van ellátva), viszont a szertartásban történő 
változások ellen erős ellenállás állt fenn, amely végül a prédikátorok közti 

58 JANKA, Gy. Az ezeréves egri... s. 150., VASIĽ, Cyril. Kánonické pramene byzantsko-
slovanskej katolíckej cirkvi v Mukačevskej a Prešovskej eparchii v porovnaní s Kódexom kánonov 
východných cirkví. Trnava: Dobrá kniha, 2000. s. 40.

59 VÉGHSEŐ, T. Reflections on the Background to the Union of  Uzhhorod/Ungvár 
(1646). In Eastern Theological Journal. ISSN 2416-2213, 2015, roč. 1, č. 1, s.. 163.

60 Máramaros vármegye püspöke 1634-től Demeter volt, aki inkább politikai személynek 
tekinthető, hiszen pappá sem volt felszentelve. Demetert a megyei nemesek tették 
meg püspöknek, titulusát pedig megvette. Hivatalát 1639-ig töltötte be, amikor is 
visszahívták. Az ispán összehívására új püspököt választottak Taraszovics Bazil 
személyében. Hogy mi történt 1639 után Demeterrel, nem tudjuk. Lásd: LACKO, 
Michal. Užhorodská únia karpatských Rusínov s katolíckou Cirkvou. Trnava: Dobrá kniha, 
2012. s. 72-73.

61 DAZO, 151, opis 25, inv.č. 61 pag. 1-3., Magyar Nemzeti Levéltár, Országos 
Levéltára, Sekcia F, Gyulafehévári Káptalan Országos Levéltára, Liber reg. XX. Pag. 
330. 

62 VÉGHSEŐ, T. Reflections... s. 163.
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verekedésbe, illetve némelyek megölésébe torkollott.63 Rákóczi iránymuta-
tásai erősen befolyásolták és korlátozták a magyarországi ortodoxokat és 
hatással volt az uniátusokra is. Két olyan fontos területet említhetünk még, 
ahol az említett hatások még a 17. és 18. században is megfigyelhetőek. 
Ezek a szakrális terek közös igazgatása és házasság témaköre volt. Ezen 
vallások együttélését figyelhetjük meg a szakrális épületek közös használa-
tában, amely az unió megkötése után is folytatódott. 

A Drugethek I. Rákóczi György hadjárata után folytatták az orto-
doxok rekatolizációját. A hadjáratok után X. Drugeth János Taraszovics 
Bazil javára Ungváron alakította ki a családi birtokok vallási központját. 
Drugeth vallási elképzeléseire hatással volt az is, hogy X. János felesége az 
a Jakusics Anna volt, aki Jakusics György egri püspök testvére volt. Mikor 
1645 november 22-én X. János váratlanul meghalt, birtokait egy időben Ja-
kusics püspök irányította, aki meg is jelenik a Drugeth-féle jövedelem-ösz-
szeírásokban.64 Az egri püspök jelenléte Ungváron, valamint az ortodox 
papokkal való kapcsolata a két egyház közeledését eredményezte. A papok 
esetében nem feltételezhetjük, hogy nem volt tudomásuk a püspökükkel 
történtekről. A papok, követve Taraszovics Bazil példáját vagy esetlegesen 
a baziliták ösztönzésére, lépéseket tettek a második unió érdekében. 

A papok tömegesen 1646. április 24-én léptek unióra a katolikus egy-
házzal Ungváron, ahol elismerték püspöküknek Jakusics Györgyöt.65 Az 
unió kontextusa a krasznibródi unióval összehasonlítva is más, mint ahogy 
az a történetírásban megjelenik. Az unió folyamatáról nagyon keveset tu-
dunk. Az unió helyszíne Ungvár volt, ahol két templom jöhet számításba 
– 1. a várkápolna, 2. a városi templom. A hagyomány sokszor az első lehe-
tőség, tehát a várkápolna felé hajlik.66 Az esemény fontosságát szem előtt 

63 KÓNYOVÁ, Annamária – KÓNYA, Peter. Kalvínska reformácia a reformovaná cirkev 
na východnom Slovensku v 16.-18. storočí. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v 
Prešove, 2010. s. 165.

64 ŠAPO, DH, inv.č. 650/7 A.
65 ŠA PO, DH, k 267, inv.č. 652/8.,
66 ŠA PO, DH, k 267, inv.č. 652/8., VÉGHSEŐ, Tamás. „...mint igaz egyházi ember...” 

A történelmi Munkácsi Egyházmegyegörög katolikus egyházának létrejötteés 17. századi 
fejlődése. Nyíregyháza: Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 
2011. s. 57-58., ŠTURÁK, P. Historický vývoj Gréckokatolíckych eparchií v našom 
regióne. In Theologos 1/2009, ISSN 1335-5570, 2009, č. 1, s. 60., HARAKSIM, 
Ľudovít. K sociálnym a kultúrnym dejinám Ukrajincov na Slovensku do roku 
1867. Bratislava: SAV, 1961. s. 50., HARAKSIM, Ľ. Užhorodská únia a východne 
Slovensko. In Historický časopis, ISSN 0018-2575, 1997, roč. 45, č. 2, s. 203., KÓNYA, 
Peter et al. Konfesionalizácia na Slovensku... s. 198., HODINKA, Antal. A munkácsi 
görög-katholikus püspökség... s. 208., HRIC, Ján et al. Prešovské biskupstvo. Prešov: Dino, 
vydavateľská fotoagentúra, 1998. s. 45., MAGOCSI, Paul Robert. Chrbtom k horám 
Dejiny Karpatskej Rusi a karpatských Rusínov. Prešov: UNIVERSUM-EU, s. r. o., 2016. 
s. 112-114., MUŠINKA, Mikuláš – MUŠINKA, Alexander. Národnostná menšina pred 
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tartva, véleményünk szerint az unió helyszíne a városi Szent György temp-
lom volt a Só utcában, hiszen mégis egy fontos eseményről és ünnepről 
volt szó. Abban az időben, a mai gyakorlattal szemben, nem volt szokás a 
búcsú ünnepét a legközelebbi vasárnapra áthelyezni, azt mindig a templom 
védőszentjének napján ünnepelték. Az unióról tudjuk, hogy abba 82 pap 
lépett be Ungvár környékéről, illetve Zemplén és Ung vármegyékből. Az 
északi régiók már unióban álltak a katolikus egyházzal, ugyanakkor a do-
kumentum, amelyet az 1646-os unióként interpretálunk, tényszerűen egy 
hűségeskü volt.67 A dokumentum csak másodlagosan tekinthető uniónak, 
annak legfontosabb kérdése az egri püspök fennhatóságának elfogadása 
volt. Éppen ebben a kontextusban jelennek meg a dokumentum aláírói 
között a lengyel határ mentén elterülő északi területek papjai is, akik már 
1612-től unióban állhattak a katolikus egyházzal, ők azonban a lengyel püs-
pök fennhatósága alatt álltak. Ez is mutatja, hogy a krasznibródi unió nem 
merült a feledés homályába, és túlzás lenne azt sikertelenként értékelni. 
A hűségesküből hiányzik bármilyen feltétel, amiből az is látszik, hogy az 
egyházi integritás kérdése a katolikus egyház szervezetén belül nem az egri 
püspök, hanem az ortodox papok szempontjából volt fontos. Másképp 
fogalmazva, a rekatolizáció nem felülről kikényszerített döntés volt, hanem 
az ortodoxok részéről megfogalmazott igény. A dokumentum és a papok 
aláírásai nem jelentették a püspökség vallási unióját, sőt az uniónak nem 
képezték részét a hívők sem. Ezt az eseményt a papok személyes uniójának 
tekinthetjük, amely felgyorsította az egyesültek önálló felekezetté szerve-
ződését. 

Egy hónappal a hűségeskü letétele után újabb papok léptek unióba, 
így tett egyebek közt Bereznai Jakab is.68 A pap esküjének leírásakor a Ritus 
Graeci Ruthenum szavakat használják. A privilégiumok, amelyeket a püspök 
Jakabnak garantált, az egyházi személyeknek adományozott különleges 
mentességként van említve.69 A fennmaradt források alapján nem lehet 
meghatározni a Bereznaihoz hasonlóan cselekvő papok számát. Bereznai 
Jakab példája inkább Jakusics György hozzáállására mutat rá, aki minden 
papnak egyéni privilégiumokat biztosított, mellyel aztán sikerült megsze-
reznie a papság bizalmát.70 A kiváltságokat, amelyeket az unióba lépő sze-
mélyek szereztek, a földesurak által kiadott oklevelek biztosították, egészen 

zánikom? Štatistický prehľad rusínsko-ukrajinských obcí na Slovensku v rokoch (1773) 1881-
2001. Prešov: Spoločnosť pre výskum a rozvoj minoritných skupín - Minoritas, 
2011. s. 14., ŽEŇUCH, PETER – VASIĽ, CYRIL. Cyrillic Manuscripts... s. 257.,

67 ŽEŇUCH, Vavrinec. List pápežovi Inocentovi X. z roku 1652 vo svetle faktov. In 
Konštantínove listy. Vol. 12, č. 1 (2019), s. 50-58.

68 DAZO, 151, opis 1. inv.č. 3.
69 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 3, pag. 1.
70 A fennmaradt dokumentumok alapján ítéljük meg. 
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a Diploma Leopoldinum kiadásáig. Ezek a dokumentumok általában az 
alábbi címet viselik: ”Rendelet (a kiadó neve) (a település neve) település lakójá-
nak földesura felé fennálló kötelezettségei alól való felmentéséről”71. Ezen események 
után, azokat a keleti rítusú keresztényeket, akik unióra léptek a katolikus 
egyházzal, nem ortodoxnak, hanem uniátusnak nevezzük.72 Egyfajta ter-
minológiai vacuum juris kezdődött akkor, amikor a graeci ritus megnevezést 
az uniti, illetve non uniti szavakkal egészítették ki, hogy így nyíljon lehetőség 
megkülönböztetni az azonos rítusú, ám különböző joghatóságot elismerő 
híveket.73 

Az eskütétel után az uniátusokkal és ortodoxokkal kapcsolatban már 
megkülönböztethető egymástól a munkácsi püspökség és a munkácsi gö-
rögkatolikus püspökség. Ezt a püspökséget azonban de jure 1771-ig nem 
ismerték el.74 Két, azonos területen működő katolikus püspökség létezése 
még ebben az időben (1646) nem volt lehetséges a IV. Lateráni zsinat ren-
deletének értelmében.75 Maga a dokumentum ezért nem három feltételt 
tartalmaz, hanem az ordinárius és az általa kinevezett archidiakónusról szó-
ló vállalást. Néhány szerző (Vasiľ, Lacko) az egri püspökök 18. századi fel-
lépésében, azt a célt vélik felfedezni, hogy az egyesült ortodoxokat teljesen 
hatalmuk alá vonják. A mi kutatásaink azonban más eredményre vezettek. 
Az egri püspökök pusztán az egyház jogi normáinak megfelelően jártak 
el. Ugyanakkor a „graeci ritus uniti” papok helyzete nem tette lehetővé, 
hogy azok önállóan igazgassák településeiket. Taraszovics Bazil irányította 
a munkácsi püspökséget, kérdéses azonban, hogy a püspökségben hány pa-
rókia volt ortodox és mennyi református. A papok a hűségeskü után nem 
fogadták el a munkácsi püspök fennhatóságát, és püspöküknek az egri püs-
pököt tekintették. A politikai és egyházi viszonyok még mindig feszültek 
voltak az országban. Maga a király sem avatkozott bele I. Rákóczi György 
döntéseibe, hiszen akkoriban még nem sok idő telt el annak hadjárata óta 
(1644-1645), amelynek erőteljesen vallási jellege volt.

71 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 26, pag. 1-4.
72 Az egyesültek már 1612 óta léteztek, ám ez alatt azt a hagyományt értjük, mely 

szerint az ungvári eseményt az egyesülés kezdeteként jelöljük. 
73 KÓNYA, Peter et al. Konfesionalizácia na Slovensku... s. 199.
74 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1206, pag. 1-7.
75 „Azonban általában véve megtiltjuk, hogy egy városnak vagy egyházmegyének több püspöke 

legyen, mert a sokfejű test is monstrummá válik. Ha a fent említett okoknál fogva ez mégis 
szükségessé válna, az adott terület püspöke kinevez egy katolikus prelátust vikáriussá, aki 
egyazon nemzetiségből való, mint a terület hívei, az említett ügyek intézésére, aki mindenben 
engedelmes és alárendelt lesz neki. Amennyiben valaki másként döntene, tudja, hogy a kiátkozás 
kardja lebeg felette, és ha nem tér észhez, minden egyházi hivatalától meg lesz fosztva a világi 
hatalom segítségével, hogy az ily nagy engedetlenséget megszüntessük.“ Lásd: ZUBKO, P. O 
dokumente Užhorodskej únie z 24. apríla 1646. In Slavica Slovaca, ISSN 0037-6787, 
2016, roč. 51, č. 1, s. 7. 
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Status quo ad mortem Basilum Tarasowicz (1646–1648)

A hűségeskütől Taraszovics Bazil haláláig két év telt el. Ebben a fejezetben 
a püspökség történetének ezen két – 1646 és 1648 közötti – évével fogunk 
foglalkozni. 1648 augusztusa után már nem rendelkezünk közvetlen hí-
rekkel Taraszovics püspökről, így ezt az évet tartjuk halála időpontjának. 
Taraszovics Bazil halálával megkezdődött a széküresedés (sede vacante) a 
munkácsi püspökségben. 

Az egyházi unió nem hozott változást az emberek életében, végső so-
ron azt sem tudjuk megállapítani, milyen mértékben voltak beavatva annak 
részleteibe. Az események ismerete hasonló volt a katolikus papság vagy a 
földesurak között is. Az 1646-os Ung vármegyei jobbágyporták összeírá-
sából még a vallási hovatartozásukat sem tudjuk meghatározni.76 A papok 
esetében az „uniti” megjelölést gyakrabban használták, a lakosok esetében 
azonban csak a 18. században kezdték el használni. Az egri püspök tilta-
kozó levele 1646. június 23-ról, melyben a tizedszedés gyakorlatát bírálta, 
meg sem jelenik a „graeci ritus” kifejezés.77 A III. Ferdinánd által bevezetett 
vallási változások inkább a protestáns egyházakat érintették, hiszen azok 
I. Rákóczi György hadjáratára reagáltak. Jogilag ezek a változtatások nem 
csak a nemeseknek, hanem az alattvalóknak is biztosították a vallásszabad-
ságot.78 A későbbi fejlődés rámutatott a vallási változások problémáira, mi-
vel minden templom nem lett visszaszolgáltatva. Egyéb dokumentumok, 
mint az urbáriumok vagy a vármegyék rendeletei nem említenek változáso-
kat. Később, a 18. század folyamán, mikor már az összeírások kitérnek az 
egyének felekezetére is, még szintén nem terjedt el széleskörűen az „uniti”, 
illetve „non uniti” kiegészítések.79 1648-ban a Munkács környéki egyházi ti-
zed beszedésének jogát a munkácsi református egyházközség kapta meg.80 
Ez Taraszovics Bazil halála után elsősorban a munkácsi kolostort érintette 
hátrányosan.81

A papok uniójának terjedése felszínre hozott egy égető problémát, 
jelesül, hogy a papok még mindig jobbágyoknak számítottak. Amennyi-
ben a földesúr nem mentette fel szolgálatai alól a papot, annak dolgoznia 
kellett a földeken, fizetnie kellett az adóit, illetve be kellett szolgáltatnia 
terményei egy részét is. Változások a Zemplén vármegyei birtokokon sem 

76 DAZO, 4, opis 2, inv.č. 576, pag. 1.
77 DAZO, 4, opis 2, inv.č. 579, pag. 1-2. 
78 DAZO, 4, opis 2, inv.č. 595, pag. 1-2
79 DAZO, 4, opis 4, inv.č. 1552, pag. 1-9.
80 DAZO, 64, opis 5, inv.č. 20, pag. 2-4.
81 DAZO, fond 1589 Головний староста міста Мукачева Березької жупи (ďalej 

1589), opis 2, inv.č.27, pag. 1,4., 1655-ben újra terítékre került a kolostor birtokainak 
ügye, mivel azt Munkács város lakosai művelték.
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történtek, miközben ott nagyobb befolyást valószínűsíthetünk.82 A püspök 
nem rendelkezett megfelelő jogkörökkel ahhoz, hogy ezeket a változásokat 
végrehajtsa. Ahhoz sem volt joga, hogy a papokat felszabadítsa a jobbágyi 
kötelezettségeik alól. A papokat mindig a földesuraik szabadították fel ki-
váltságlevelek kiadásával. Valószínű, hogy a papok hallottak az unióról, és 
tudták, milyen előnyök származnak belőle. Egyesült papnak lenni ugyanis 
kiváltságokkal járt. Kiváltságokkal a jobbágyi sorban élő papok is rendel-
keztek, ez azonban más színvonalat jelentett.83 Az új előnyök értelmében 
megszűnt a tizedfizetési kötelezettségük a földesúr felé, a papoknak nem 
kellett jobbágyként dolgozniuk, tulajdonjogot szereztek, amely összefüg-
gött a lakhatásukkal is, valamint valódi bevételekhez jutottak. Mindezt for-
rásokkal a 18. századtól tudjuk dokumentálni.84 Az egyházi hivatás, amelyet 
a papok eddig munkájuk mellett végeztek, kiváltságos helyzetet biztosító 
hivatássá vált. Idővel, az új helyzet megszilárdulásával a papok számára 
lehetőség nyílt, hogy taníttathassák a gyerekeiket, ami hozzájárult a mű-
veltség terjedéséhez a ruszinok körében. Tudjuk, hogy igen kevés nemes 
tartozott a keleti kereszténységhez. A kegyúri jogokat az egyesült paróki-
ák felett többnyire világi vagy egyházi intézmények gyakorolták, amelyek 
beleszólhattak a papok kiválasztásába is, ugyanakkor biztosítaniuk kellett 
azok megélhetését, valamint az egyházi épületek fenntartását is. Ezzel a 
joggal különösen a későbbi korokban találkozunk, amikor a földesurak, il-
letve egyéb intézmények támogatták új parókiák létrejöttét vagy épp földet 
adományoztak a templomépítéshez. Paradox módon az unió előtti időkből 
nem maradtak fenn hasonló források, amely rámutat arra a tényre, hogy 
mindaddig a parókiák és a papok finanszírozása a jobbágyok feladat volt. 
Az első ilyen információ 1663-ból származik, amikor is új egyesült paró-
kiák létrehozását a Perényiek támogatták.85 A papok lakhatása sokáig nem 
javult, általában saját maguk építette kis házakban éltek. Nem beszélhetünk 
hagyományos parókiákról, amilyenekkel a latin papok rendelkeztek, általá-
ban egyszerű faépületeket használtak. Bevételeikhez, másnéven a stólap-
énzhez, a papok különböző egyházi szolgáltatások után jutottak mint a 
házszentelés, keresztelő, házasság vagy temetés. A díjak nagyságát nehéz 
pontosan meghatározni, azonban két érdekes tényt megemlíthetünk. Az 
első, hogy némely díjat lisztben is ki lehetett fizetni, a másik, hogy a díjak 
nem voltak egyformák, hanem településről településre változtak.86 Minde-

82 HARAKSIM, Ľudovít. K sociálnym... s. 52.
83 ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny osídlenia... s. 312.
84 ŽEŇUCH, Vavrinec. Materiálne zabezpečenie uniatských presbyterov (na príklade 

obce Starina). In Historia Ecclesiastica. 2018, roč. 9, č. 2, s. 143-151.
85 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 38, pag. 1.
86 VÉGHSEŐ, Tamás. – TERDIK, Szilveszter. Források a magyarországi görögkatolikus 

parókiák történetéhez Az 1747. évi javadalom-összeírás. Nyíregyháza: Szent Atanáz 
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zen előnyöket 1648-ban oklevéllel is megerősítették.87 Azokat az ország 
prímása, Lippay György is elismerte. A papok identitásának kialakulása, 
mint sacerdos catholicus hosszú folyamat volt, amely nem 1648-ban ért véget, 
hanem épp ellenkezőleg, ekkor kezdődött. 

 Az egyesültek konfesszionalizációját Jakusics György egri püspök és 
ordinárius, valamint az unióba lépett papok prelátusa indította el. Jakusics 
György elődjének, Lippay Györgynek tevékenységét folytatta. Nem tudjuk, 
hogy a püspök a papokkal Lippay érsek vagy a családtagjai nyomásásra 
működött együtt. Fontos azonban, hogy 1646. április 24-én találkozott az 
ortodox papokkal, akik hűségesküt tettek előtte. Jakusics György 1647-ben 
hunyt el.88 Utódja az a Kisdy Benedek lett, aki nem volt aktív az unió ügye-
iben. A papok ügyében inkább Lippay lépett fel aktívan. A prímás 1648 
májusában dokumentumot adott ki, amelyben megerősítette a papok ki-
váltságait, majd a 17. század ötvenes éveiben tevékenyen részt vett a Partén 
Péterrel kapcsolatos problémák megoldásában is.89

Taraszovics Bazil püspök 1646. április 24-én nem volt személyesen 
jelen Ungváron, és az eseményekkel kapcsolatos hozzáállását M. Lacko vé-
leménye szerint magyarázzák, aki Hodinka munkáiból indul ki. Hodinka 
Taraszovicsot egyfajta szenvedő megmentőként ábrázolja. „Törvényes püs-
pökként kellett megvédenie a munkácsi püspökséget, bár újra ortodoxvá kellett válnia, 
hogy a püspökséget Parténre bízhassa.”90 Lacko is egyfajta áldozatokat hozó 
személyként festi le Taraszovicsot. Érdekesen írja le őt Pelesz, aki kiemeli, 
hogy nem sokkal azután halt meg, hogy visszaköltözött a várba, ahol ko-
rábban élt.91 A kutatását 1881-ben folytatta le, így nem volt oka arra, hogy 
hősként fesse le a püspököt. 

Az 1645–1648 közötti időszakból kevés olyan irat származik, amely 
említené Taraszovics nevét, esetleg ő maga adta volna ki azt. 1646 és 1648 
között két olyan dokumentum született, amely közvetlenül említi Taraszo-
vicsot. Az egyiket II. Rákóczi György erdélyi fejedelem állította ki, míg a 

Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 2015. s. 640., össze kell több települést is 
hasonlítani a lista alapján.

87 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 154., LACKO, Michal. Užhorodská únia... s. 112. 
= „Mivel a közelmúltban a nagy tiszteletre méltó, elhunyt Jakusics György egri püspök több 
a Szentlélek által inspirált görög rítusú ruszint, vagyis egyházi személyt is befogadott a katolikus 
egyház soraiba, és őket minden egyházi szabadságban is kiváltságban részesíteni kegyeskedett. 
Mivel serényen folytatni szeretnénk az elhunyt egri püspök művét és mivel minket erre a legnagyobb 
alázattal az egységbe újonnan belépő egyháziak megkértek, egyetértettünk.“

88 LIŠKA, A. Užhorodská únia. Genéza... s. 347.
89 LACKO, Michal. Užhorodská únia... s. 112. 
90 HODINKA, Antal. A munkácsi görög-katholikus püspökség története. Budapest: Kiadja 

a Magyar tudomanyos akademia, 1909. s. 319.
91 PELESZ, Julian. Geschichte der Union der Ruthenischen Kirche mit Rom II. Wien - 

Würzburg: Agentur - Verlag von Leo Woerl, 1881. s. 358.
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másikat maga Taraszovics püspök. Mindkét dokumentumnak fennmaradt 
a másolata. Ma csak az egyik hozzáférhető, amelyet a fejedelem adott ki. 
A Taraszovics által Neresznicán (Nyéresháza - Нересниця, UA) kiadott 
dokumentum, ahol éppen az antimenzion megáldásán vett részt, már nem 
elérhető, de megtalálható Hodinka gyűjtésében.92 Az oklevélben, munká-
csi és máramarosi püspökként, valamint minden általános és megnevezett 
magyarországi ortodox egyház püspökeként jelenik meg. Ebből az iratból 
nem egyértelmű számunkra, hogy milyen álláspontot foglalt el a püspök-
ség ügyeit illetően, viszont az irat arra utal, hogy helyes az a feltételezés, 
mely szerint a reformátusokkal kötött unió megszűnt, hiszen reformátusok 
számára nem szükséges az antimenzion felszentelése, amely a református 
templomokból egyébként is hiányzik. A másik dokumentum az erdélyi fe-
jedelem rendelete, amely az Újdávidháza (Нове Давидково, UA) mellet-
ti erdőkben történő favágásról, valamint a Latorcán való halászás jogáról 
szólt.93 A dokumentumot 1648. augusztus 1-én adták ki. Jelenleg az okirat 
két másolatáról tudunk, amelyek közül a régebbi 1738-ból származik. Ez 
az utolsó feljegyzés Taraszovics püspökről, amely még élete során kelet-
kezett. Taraszovics püspök utódjául a munkácsi püspökség élére Partén 
Pétert jelölte ki.94 Nem egyértelmű, Taraszovics Bazil mikor hunyt el. M. 
Lacko 1651-et tartja számon Taraszovics halálának éveként, annak ellenére, 
hogy azt egyetlen dokumentum sem említi. Minden sematizmus egészen 
Lacko munkájának megjelenéséig (20. század) az 1648-as évet tünteti fel, 
sőt a munkácsi kolostor osztályozatlan iratai is, így ezt az évet a későbbi 
események fényében valószínűbbnek tartjuk.95 

Eparchia Munkacsiensis in sede vacante (1648–1652)

Partén Péter, mint a munkácsi püspökség vezetője lépéseket tett az 
általa alkotott mű fennmaradásáért. Lippay György 1660-as leveléből tud-
juk, mikor történt Partén püspökké választása, „...amikor az elhunyt, tiszteletre 
méltó Taraszovics Bazil, a görög rítusúak munkácsi püspöke, földi létének végéhez ért, 
a szavazati joggal rendelkező görög rítusú papok szavazataival Partén Pétert, a Nagy 

92 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 155.
93 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 9, pag. 1.
94 Сак, Ю. <<HISTORIA CARPATO-RUTHENORUM>> Михайла Лучкая 

(1789-1843). Продовження другого тому з попередньго номера Н3 МУК. In 
Науковий збірник Музею української култури у Свидникуу 14. Братіслава: Словацкой 
педагогічной видавництво, 1986, s. 191.

95 Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Munkacsensis ad annum domini 
1881. Ungvarini: Typis sen. Josephi Pesus, 1881. s. 7., DAZO, 64, opis 4, inv.č. 3, 
pag. 21, 48, 49., GAMS, Pius Bonifacius. Episcoporum ecclesiae... s. 374. 
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Szent Bazil rend szerzetesét választották munkácsi püspökké, aki ezen rítus némely 
ruszin papjaival felénk és szent gyűlésünkhöz fordult, amelyet 1648 szeptemberében 
tartottunk Nagyszombatban...”96 Partén nem volt püspök, de felismerte a 
papok és a hívek igazgatásának fontosságát. Ennek kontextusában említ-
hetjük meg J. Bazilovič és P. Zubko véleményét, akik feltételezik, hogy az 
eskütétel évfordulóján 1649. április 24-én Partén találkozót szervezhetett a 
papokkal, hogy megvitassák a jövőt érintő kérdéseket.97 Emiatt kerülhetett 
a köztudatba az a vélekedés, mely szerint az unió 1649-ben 63 pap részvé-
telével zajlott. Véleményünk és kutatásunk alapján azonban az 1649-es év 
csak az 1711 után keltezett oklevelekben fordul elő, amely megkérdőjelezi 
azok szavahihetőségét.98

Taraszovics Bazil haláláról tanúskodik a környékbeli græci ritus (gö-
rög rítusú) püspökök tevékenysége is. 1649. május 28-án keletkezett az a 
beszámoló, amely a Koszovicki Gábor pap személyét illető panaszról szól, 
aki az unió alapján saját elhatározásból állítólag birituális szertartást vezett. 
A chełmi püspök, aki igényt tartott a graeci ritus ruthenum feletti vezető sze-
repre, értesítette a Hitterjesztési Kongregációt Koszovicki tevékenységé-
ről. Mivel ún. „graeci ritus uniti” püspök a Magyar Királyságban nem volt, 
így az 1646-os hűségeskü alapján a „graeci ritus uniti” papok igazgatásának 
joga az egri püspököt illette meg. Ő két jelentésben is pozitívan értékelte 
Koszovicki kvalitásait, melyek közül az egyik keletkezése ismeretlen, míg a 
másik június 29-én keletkezett.99 Ezt a vitát a bécsi nuncius próbálta meg-
oldani, miközben a Hitterjesztési Kongregáció V. Pius Providentia Romani 
Pontificis bullája alapján elutasító álláspontra helyezkedett az ilyen gyakor-
lattal szemben.100 Ezt az álláspontot 1650. március 12-én ismertették az 
egri püspökkel majd Koszovickivel. Koszovicki cselekedeteinek a papok 
mentális strukúráját tekintve rekatolizációs dimenziója is van, hiszen azok 
a latin papokkal egyenrangúnak tartották magukat, s ez a biritualizmus gya-
korlatában jutott kifejeződésre. A latin felfogás ugyanis nem volt birituá-
lis, a szertartásokon belüli különböző tradíciók felügyeletére feljogosított 
egyetlen személy a püspök volt. A egyesültek más szemszögből vizsgálták 
a helyzetet, felfogásuk szerint a szertartást a püspökük rítusában, jelesül a 

96 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 30, pag. 1.
97 ZUBKO, Peter. K problematike latinsko-byzantských vzťahov. In ŽEŇUCH, 

Peter(ed.). Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. 
Bratislava: Veda, 2019. s. 39-40.

98 ŽEŇUCH, Vavrinec. List pápežovi... s 54.
99 VÉGHSEŐ, T. Unió, integráció, modernizáció1 a rómával való egység háttere a 

munkácsi püs-pökségben (17. század közepe). In Athanasiana, ISSN 1219-9915, 
2010, roč. 32, s. 23-24., VÉGHSEŐ, Tamás. „...mint igaz egyházi ember...” A történelmi... 
s. 69. 

100 LACKO, Michal. Užhorodská únia... s. 208.
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latin rítusban is végezhették. Ennek kontextusában megfigyelhetjük a reka-
tolizáció negatív hatását, ez esetben ez a latinizáció. Maga a latinizáció nem 
volt szükségszerűen negatív, jelenthette a konfessziók közti közeledést is, 
negatív jelleget a 18. században öltött, amikor a bevezetett szabályok nem 
az egységesítéséhez, hanem végső soron a görög rítus sajátosságainak fel-
számolásához vezetett. 

A papok biztatása arra sarkallta Partént, hogy püspökké szenteltesse 
magát. 1649/1650-ben Gyulafehérvárra utazott, ahol püspökké szentelték. 
A gyulafehérvári út azonban azt jelentette, hogy ellenséges területre kellett 
lépnie. Mivel a felszenteléshez kinevezési okiratra volt szükség, a munkácsi 
püspököket az erdélyi fejedelem nevezte ki. Simonovics püspöknek szintén 
szüksége volt egy végzésre vagy hozzájárulásra, de nem Lippay érsektől, 
hanem a fejedelemtől, aki korábban a munkácsi püspököket kinevezte.101 
Partén püspököt Simonovics István szentelte fel, a bisztrai Száva és a mol-
dáviai Gergely püspökök segédletével.102 A felszentelésre 1650 és 1651 kö-
zött került sor. 

Lippay érsek 1651. július 23-án keltezett levelében lépéseket tett egy 
új püspökség felállítására az egyesültek számára, amelyet az unióba lépő 
papok egyre növekvő száma indokolt.103 Az uralkodónak joga volt püspö-
köket kinevezni, amit a Szentszék jóváhagyott vagy elutasított. A püspök-
nek joga volt egy vikárius kinevezéséhez és kérni annak felszentelését (egy 
ilyen személy neve illetve kinevezésének okai nem szerepelnek az említett 
dokumentumban). Lippay fellépése egy új püspökség felállítására irányult, 
talán épp Parténnel az élén. A helyzet azonban nem volt kedvező, hiszen 
Magyarország területe nem volt egységes, Eger és más püspöki székváro-
sok se voltak hozzáférhetőek. A egri püspök Jászón élt. Éppen ezért új 
püspökségek felállításának nem volt értelme, miközben a régiek sem voltak 
elérhetőek. Partén eljárása viszont egészen más volt. A Tarnóczy választott 
püspöktől kapott kinevezési okiratot, amellyel a szepesi ruszinok vezeté-
sére kapott megbízást, püspökké szentelésének igazolására használta.104 
A szepesi ruszinok élén a szepesi prépost állt, aki az esztergomi érseknek 
volt alárendelve egészen 1787-ig. A Szepességben a középkori előzmények 
miatt nem élt nagyszámú „graeci ritus” hívő. 105 A Tarnóczy által kiadott 
dokumentum nem maradt fenn, említi azonban Lippay György szeptember 
10-i levele, illetve a Simonovics felszenteléséről szóló beszámoló. A görög 

101 DAZO, 64, opis 1, inv.č. 4 pag. 11-12.
102 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 158-159. 
103 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 153.
104 VÉGHSEŐ, Tamás. „...mint igaz egyházi ember...” A történelmi... s. 62.
105 A praktikákat említi SOKOLOVSKÝ, Leon. Správa stredovekej dediny na Slovensku. 

Bratislava: AEP Academic Electronic Press, 2002. s. 128-129., Krstenie 
novorodencov ruténskych knezov latinskými kňazmi.
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rítusú egyházakban ez bevett szokás volt a 18. században azon püspökök 
esetében, akik az egri püspökség rítusvikáriusai voltak. Simonovics püspök 
beleegyezett egy olyan személy felszentelésébe, aki a püspökség egy kisebb 
területének irányításával lett megbízva.  

Lippay György egy 1651. szeptember 5-én kiadott okirattal nevezte 
ki Partén Pétert vizitátorrá. Ma ezt az aktuális jogi normák tükrében értel-
mezzük. Az akkori jogi normák tiszteletben tartották a negyedik lateráni 
zsinat kilencedik konstitúcióját.106105 Partén püspöknek nem volt püspöksé-
ge. A levélből, amelyet Lippay érsek szeptember 10-én küldött Rómába, te-
hát csupán öt nappal Partén vizitátorrá való kinevezése után, megérthetjük 
a július 23-i tetteit, mikor is a püspökség felállítását kérte. Megállapíthatjuk, 
hogy Partént püspökké választották és 400 pap támogatását élvezi.107 To-
vábbá, hogy, Munkácson már másik püspök székelt, akit a fejedelemasz-
szony, Rákóczi özvegye nevezett ki, tehát az eredeti munkácsi püspökség 
már foglalt volt és politikai vagy területi okokból ezt az eljárást nem lehet 
összekapcsolni a ruszin püspök kinevezésének céljával. A levél megemlíti, 
hogy Partént a prépost nevezte ki vizitátorrá, amellyel a püspök magyarázni 
próbálta Partén cselekedeteit.108 Ha szeptember 5-én már püspökként lett 
kinevezve vizitátorrá, azt a hivatalainak megkettőzéseként értelmezhetjük. 
Már szeptember 10-én keletkezett egy újabb levél, amely a prépost általi 
kinevezésről szól, a konkrét időpontról vagy a szeptember 5-i kinevezésről 
azonban nem tartalmaz információkat. Ezt Lippay érsek hallgatólagos be-
legyezéseként értelmezhetjük, aki a nagyobb jó érdekében dönthetett így. 

Ezen fellépésen keresztül megfigyelhetjük a Magyar és a Lengyel Ki-
rályság közti ellenséges viszonyt. Már korábban, Koszovicki esetében sem 
volt elfogadható, hogy egy lengyel püspök beleavatkozzon a magyarországi 
egyház ügyeibe. Bár a munkácsi püspököt ekkor már inkább egy egyesült 
püspöknek kellett volna kineveznie, az szóba sem jöhetett, hogy az illető 
lengyel legyen. Az egyetlen út egy ortodox egyházi személy volt, szigorúan 
az ország területéről, mivel az a magyarországi egyházi politika kontextusá-
ban hitelesebb volt. Még a 18. században is elfogadottabbak voltak az or-
todox püspökök által felszentelt papok, mint a külföldi egyesült püspökök 
által felszenteltek. A felszentelés (kheirotónia) megszokott renddel rendel-
kezett, és azon három püspöknek kellett jelen lennie. A kinevezendő püs-
pöknek meg kellett tennie a Gyulafevérvárig vezető utat, amely azonban 
nem a király fennhatósága alatt álló területen feküdt, illetve rendelkeznie 
kellett az utazáshoz szükséges pénzzel is. Továbbá állnia kellett a felszen-

106 105 ZUBKO, P. O dokumente Užhorodskej... s. 7.
107 A papok számát hihetőnek tekinthetjük, mivel a 18. századi vizitációk alapján 

a parókiák száma nem volt lényegesen nagyobb.
108 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 160-161. 
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telésen résztvevő püspökök útját és tiszteletdíjukat is. A szegény bazilita 
szerzetes, Partén nem származott grófi családból és nem állt mögötte nagy 
jövedelmű parókia sem. Lippay ebben a helyzetben szürke eminenciásként 
lépett fel, aki a nagyobb jó érdekében dolgozott, bizonyos szempontból 
mecénásnak is tekinthetjük. Ő már korábban is indítványozta a püspökség 
létrehozását109 az egyesültek számára, a levelében azonban nem kínált meg-
felelő személyt erre a pozícióra. Azonban az adott személyt a funkcióját 
illetően, ahogyan az a későbbi folyamatokból is kitűnik, utólag meg kellett 
erősíteni. Ezen tervbe tökéletesen illeszkedett Simonovics gyulafehérvá-
ri püspök tevékenysége. Lippay az unió támogatójaként írta le Simonovi-
csot.110 Hozzá kell azonban tennünk, hogy ennek a levélnek a célja az volt, 
hogy előmozdítsa Partén püspöki kinevezését. Simonovics István biztosan 
nem az unió megerősítésének céljával vagy saját meggyőződéséből szentel-
te őt fel.111 A munkácsi püskököt nem sokkal korábban szentelte fel Simo-
novics, ezért Partént, aki már nem volt ortodox, de akit még nem fogadtak 
el a katolikus feljebbvalói, az a sors várta, hogy mindkét oldalon elutasítsák. 
Partén így önjelölt püspöknek tűnt, és egyértelmű volt, hogy amennyiben 
a katolikus hatalmasságok őt elutasítják, elbuknak a támogatói is, így aztán 
újra egyesülhetnek a keleti rítusú keresztények az ortodox egyházban. Itt 
újra megmutatkozik Lippay elkötelezettsége, aki a nagyobb jó érdekében 
Partén püspököt kinevezte a ruszinok vizitátorává, miközben annak csele-
deteit elítélendőnek tartotta.112 

109 Ha püspököt kért volna, akkor fel kellett volna tüntetnie az egyházmegyét is, amit 
nem tett.

110 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 166. = „collaudavit consecrator et dixit uspirans, 
utinam et mihi liceret eandem unionem profiteri, proinde nequr coegit Parthenium ad faciendam 
schismaticam fidei professionem“.

111 Ha belegondolunk, közülük egyiküket sem korlátozta semmi, hogy az unióba 
belépjenek, vagy legalábbis párbeszédet kezdjenek róla. Egy ilyen kijelentés 
színtiszta képmutatás, a történelemben nem foglalkozhatunk a személyek belső 
motivációival és gondolataival, a tényekkel kell foglalkoznunk. Egyikük sem lépett 
be az unióba és egyikük sem utasította el a püspök felszentelését, még ha együtt 
is működött a katolikusokkal vagy reformátusokkal. Ugyanakkor Simonovics 
püspökről Gyulafehérváron köztudott volt, hogy együttműködik a reformátusokkal. 
A kinevezési okiratában az alábbi feltételek voltak megjelölve: A szertartás és 
a prédikáció a fejedelem által kiadott katekizmus alapján kell, hogy végbe menjen. 
Csak a felnőttek áldozhatnak. A szentképek csupán a templom díszítésére szolgálnak, 
nem képezik imádat tárgyát. A házasság bizonyos alkalmakkor felbontható. 
A püspök évente összehívja a papok szinódusát, ahol a legnagyobb hatalommal az 
erdélyi református szuperintendes lesz felruházva. A püspök erdélyi templomban 
nem keresztel meg és nem ad össze egyetlen magyart sem. Lásd: Archivu: pentru 
filologia si istoria. 1870, č. 32, s. 629-630.

112 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 159-160.
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Bár Lippay egyházpolitikája kockázatosnak tűnhet, mégis elérte a kí-
vánt eredményeket. Ahogy már fentebb említettük, csak öt nappal a vizitá-
torrá való kinevezése után félrevezetően tájékoztatta a pápát az események-
ről. Nemcsak hogy elítéli Partén Péter tetteit és kéri az esetleges büntetés 
alóli felmentését, de hozzáteszi, Péter megbánta a bűneit. Mindamellett úgy 
érvel, hogy százezer lélek üdvösségéről van szó, ezért fontos a munkácsi 
püspökké való kinevezése. Az érsek megemlíti, hogy a vikáriusa felhatal-
mazta Partént a Ruszinok vizitálására, viszont szándékosan elhallgatja a 
tényt, hogy minderre csak a levél elküldése előtt öt nappal került sor. Már 
október 2-án az általános kihallgatáson bemutatták Lippay levelét. Ez a 
levél reakció volt a július 23-i kérelemre, amelyben rámutattak, hogy az új 
püspökséget a pápának kell engedélyeznie.113 

Ebben az ügyben kizárólag az érsek tett lépéseket, nincsenek infor-
mációink arról, hogy az egri püspök is beavatkozott volna ebbe az ügybe, 
akinek erre oka sem volt. Lippay ugyanis, ahogyan az a kinevezési okiratból 
is kiderül, Parténnel közösen tevékenykedett az egyházmegyében, viszont 
a püspök hatáskörét kiterjesztette az egész országra. Lippay eredményei 
1651. december 18-án értek be, amikor is a Hitterjesztési Kongregáció úgy 
döntött, szükséges Partén Péter jóváhagyása, amennyiben azt a pápa is tá-
mogatja.114 Az említett, október 10-i keltezésű levélben a keleti rítusú mun-
kácsi püspökséget jelöli ki az új püspök számára. Egyszeriben hivatalosan 
is elismerést nyert egy új keleti püspökség, illetve az azt vezető püspök is. 
1652. március 5-én a pápa úgy döntött, hogy az említett üggyel a Szent 
Offíciumnak kell foglalkoznia.115 Ez Partén püspökként való elfogadását 
jelentette, ugyanakkor a joghatóság ügyében több kérdést is felvetett.116 Az 
egyik gondot a munkácsi püspökség kétes keletkezése jelentette, de gondot 
okozott a latin és az új egyesült püspök jogkörei is. 

A terveinek befejezése érdekében, Lippay több fellebbezést tett a 
probléma mielőbbi megoldása érdekében, újra részletesen leírta a helyzetet, 
miközben a felszentelést végző püspököket úgy jellemezte, mint akik már 
csaknem unióban állnak a katolikus egyházzal.117 Később, 1652 novembe-
rében mandátumot kapott a teljes probléma átvizsgálására, valamint Partén 
Péter feloldozására és hivatalában való megerősítésére.118 Lippay hozzáállá-
sából és az ügy iránti elkötelezettségéből adódóan egyértelmű volt, hogy a 
nagyobb jó érdekében döntött. Az ügy 1655-ig húzódott, Partén munkácsi 

113 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 14, pag. 1.
114 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 163.
115 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 165.
116 LACKO, Michal. Užhorodská únia... s. 132.
117 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 165-169.
118 LACKO, Michal. Užhorodská únia... s. 133.
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püspökké való kinevezéséig.119 Mindeközben azonban már aktívan végezte 
püspöki munkáját. Munkássága precedenst teremtett, amely a munkácsi 
püspökség kettős szemléletét okozta, hiszen míg az egri püspök az egyesült 
püspököt saját vikáriusának tekintette, a munkácsi püspök számára ürügyet 
szolgáltatott az egri püspökkel szembeni fellépéshez. Az unióra 1652-ben 
került sor Ungváron. Az említett eseményről a jezsuita rendház éves je-
lentése ad tájékoztatást.120 Nem helyes azt az eseményt a X. Incének kül-
dött levélen (1652) keresztül értelmezni, amelyet tévesen az unió tényeként 
értékelnek. Az unió pontos dátumát nem lehet meghatározni, hiszen egy 
hosszantartó folyamatról van szó. Az unió szimbolikus dátumaként 1646. 
április 24-ét jelölik meg. A hüségeskükből kiindulva joggal nevezhetjük ezt 
a dátumot a unió dátumának, nem lehet azonban általánosítani. 1652-ben 
sikerült befejezni azt a több, mint 40 éves erőfeszítést, amely még III. Dru-
geth Györggyel indult. 1651-ben a helyzet kritikus volt. Félő volt, hogy 
Partént mindkét oldalról elutasítják. Parténnek azonban sikerült fenntarta-
nia a keleti fél igyekezetét, Lippay pedig befejezte azt a művet, amelyet még 
egri püspökként kezdett el. 

Qui Unia? (1652–1711)

Az unióval kapcsolatban fontos megemlíteni azokat a nehézségeket, ame-
lyeket az ortodoxoknak 1652-ig és azt követően is át kellett élniük. A 17. 
század első felében az ortodoxok részlegesen asszimilálódtak a reformá-
tus egyházba.121 A folyamat a református földesurak ortodox püspökökre 
gyakorolt nyomásnak köszönhetően ment végbe. Ezeket az eseményeket 
szintén unióként szoktuk számon tartani, meg kell azonban jegyezni, hogy 
ez esetben továbbra is az egyház egyes vezetőinek, illetve a földesurak el-
járásáról van szó. Az ungvári jezsuita rendház 1652-es évi jelentése azon-
ban más kontextusba helyezi az eseményeket. A jelentés azt állítja, hogy a 
ruszin nép és az archidiakónusok léptek unióba, a nevüket azonban nem 
említi.122 Ezt azonban nem lehet az Ince pápának küldött levél megerősí-
téseként értelmezni, a jelentés ugyanis azt az ünnepélyt említi, amelyen az 
ortodoxok elfogadták az uniót. A ruszinok unióját a Magyar Királyság te-
rületén egyedinek is tekinthetjük. A világon több unió is létrejött már, leg-
utóbb 2015-ben az eritreai katolikus egyház hozott létre uniót, amelyet az 

119 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 23, pag. 1-2.
120 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 167-168.
121 KÓNYA, Annamária – KÓNYA, Péter. Szlovák reformátusok... s. 177-182.
122 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 167.
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unió feltételeiről szóló párbeszéd előzött meg mindkét fél részéről.123 Ilyen 
eljárás figyelhető meg nem csak a jelenkori unióknál, de a múltbelieknél 
is, mint amilyen a ciprusi unió, a breszti unió vagy a Bázel-ferrara-firenzei 
zsinat volt, amelyen a keleti egyházakkal kötendő unió feltételeiről tárgyal-
tak.124 Az ungvári uniót több helyi esemény előzte meg, 1612 és 1646-ban, 
s talán egy zsinat is (1649), de nem került sor az egyik vagy másik fél felté-
teleinek megtárgyalására. A Hitterjesztési Kongregáció jelentéséből tudjuk, 
hogy az unió elfogadására 400 papot szólítottak fel, és hogy Lippay egy 
új püspökség felállítását kérte.125 A szituáció akkor oldódott meg, amikor 
Partént mint a Munkács melletti és magyarországi ruszinok püspökét meg-
erősítették pozíciójában.126 Partén nem munkácsi püspök volt, hanem ad 
personam egy konkrét etnikum püspöke. A Magyar Királyság teljes területe 
a püspökségét képezte, ugyanakkor nem rendelkezett konkrét birtokokkal, 
amelyekből bevételei származtak volna. A távolságtartás, amely a vatikáni 
struktúrákat jellemezte megerősíti a tézist, amely szerint az unió projekt-
je többé-kevésbé Lippay személyes projektje volt. Partén vezetésével még 
több helyi jellegű unióra és zsinatra is sor került, amelyeken az egykori or-
todox püspökség több régiójában is elismerték őt püspökként. Kezdetben 
a püspök Ungváron székelt, ahol házat ajándékoztak neki. 

Az új helyzet kicsit sem volt idilli, továbbra is Munkácson székelt az 
ortodox püspök, akit a földesurak is támogattak, és az évtized végén maga 
Báthory Zsófia is. II. Rákóczi György özvegye kezdetben az eredeti (orto-
dox) állapotok fenntartását támogatta, később azonban a jelenlegi Ukrajna 
területén működő egyházi szervezetek felé fordult.127 Parténnak nem volt 
hozzáférése elődei birtokaihoz, sokszor az egyházi szolgálataiból származó 
bevételekre volt utalva.128 Pénzügyi segélyt csak a császártól kapott, de csak 
a püspök közbenjárása után.129 A fennmaradt iratokból nyilvánvaló, hogy 

123 FRANCISCUS In Erythraea nova constituitur Ecclesia Metropolitana Asmarensis. 
In Acta apostolicae sedis, 2015, roč. 108, č.3, s. 246 [cit. 2020-08-20]. Dostupné online 
<http://www.vatican.va/archive/aas/documents/2015/acta-marzo2015.pdf>.

124 SUCHÁNEK, Drahomír – DRŠKA, Václav. Cirkevní dějiny Antika a středověk. Praha: 
Grada Publishing, a. s., 2013. s. 362.

125 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 14, pag. 1., HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 162 Uvádza: 
„...ut tam notabillis animarum numerus ad viam salutis reducatur; et eo magis cum supradicti 
sacerdotes, et Populi proprio animi motu unionem cum sancra Romana Eclesia perant, ac pro 
novo Episcopatu subsidium, et substentationem, ac redditus congruos offerant.“ (s archívnym 
dokumentom sa nezhoduje v čiarkach a slová sancra Romana Eclesia sú zapísané 
ako S. R. E.).

126 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 23.
127 GRADOŠ, Juraj. Dejiny... s. 238, 246
128 A felszentelésért járó illeték, illetve egyéb. A stabil bevételekről szóló feljegyzések 

csak a 18. századból ismertek. 
129 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 29
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a juttatások, melyeket a Szepesi Kamarának kellett volna kifizetnie, gyak-
ran késtek, sőt, olykor nem is kerültek kifizetésre.130 Püspöki szolgálatának 
végén, 1664-ben a püspök Munkácsra költözött. Ebben az évben változ-
tatott addigi hozzáállásán Báthory Zsófia, valamint a munkácsi kolostor 
archimandritája, Teofil is, aki egy Szelepcsényi egri püspöknek küldött levél 
útján csatlakozott az unióhoz.131 A püspök 1664-ben halt meg a régi püs-
pöki rezidencia falai között, tehát a Szent Miklós kolostorban. Egyrészt 
munkásságának köszönhetően szerezte vissza 1665-ben a kolostor régi 
birtokait és kiváltságait, amelyeket addig a munkácsi református lelkészek 
birtokoltak.132 Másrészt munkássága megmutatkozik a földesurakkal és 
egyházi tekintélyekkel kialakított kapcsolatban is. 

Partén Péter halálától egészen De Camellis János József  püspökségéig 
a munkácsi püspökségben káosz uralkodott. Az egyesült egyházi szemé-
lyek csupán bábuk voltak, akik között nem akadt jelentősebb személyi-
ség. A magyar egyházi politika egységesen tekintett a keleti keresztények-
re, azok nyelvi vagy kultúrális egyediségétől függetlenül. Ez a Munkácsi 
püspökség homályos meghatározásán is meglátszott. Az iratokból kiderül, 
hogy Partén Ung, Zemplén és Sáros, 1664 után pedig Bereg megyéket irá-
nyította.133 1654-ben Lippay érsek az Esztergomi és Győri egyházmegyék 
területén élő görög rítusú szerbeket is Partén joghatósága alá helyezte.134 
Theofánisz Mavrogordátosz püspöksége idején 1677-ben a püspök jogkö-
rei Bereg, Máramaros, Zemplén, Sáros, Szepes, Komárom135, Szatmár és 
Ugocsa vármegyékre terjedtek ki.136 1689-ben a vikariátus területét VIII. 
Sándor bullája jelölte ki, amelyekhez Sáros (103 parókia), Zemplén (130 
parókia), Aba (15 parókia), Borsod (6 parókia), Szabolcs (31 parókia), Szat-
már (92 parókia), Máramaros (135 parókia), Ugocsa (29 parókia), Bereg 
(77 parókia), Ung (57 parókia), Szepes (11 parókia), Gömör (1 parókia) és 
Torna (3 parókia) vármegyék tartoztak.137 1690-ben a vikariátus területe 
közé sorolták Bihar, Borsod, Heves és Szolnok területét is.138 1699-ben a 

130 LACKO, Michal. Užhorodská únia... s. 157.
131 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 39.
132 DAZO, 1589, opis 2, inv.č. 27.
133 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 39 pag. 1., HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 203-204. 
134 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 168-174.
135 M. Lacko feltételezte, hogy a komáromi hívek nem kerültek bele a püspök levelébe. 

LACKO, Michal. Užhorodská únia... s. 158.
136 BAÁN, István. Theofánisz Mavrogordátosz (1626–1688),paronaxiai metropolita,munkácsi 

adminisztrátor = Theophanes Mavrogordatos (1626–1688),Metropolitan of  Paronaxiaand 
Administrator of  Munkács. Nyíregyháza: Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi 
Főiskola, 2012. s. 260-261.

137 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1 pag. 5., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 90 pag. 1.
138 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 299. 
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vikariátus területét kibővítették Kolozs vármegye területével.139 Szepes a 
munkácsi vikárius felügyelete alá tartozott egészen 1711-ig, amikor is a har-
cok lezárultával politikai változások mentek végbe a monarchiában. 1711 
után a vikariátus területe az egri püspökség területére korlátozódott. 

A püspökök továbbra is önkényesen határozták meg saját címüket. 
Partén püspök 1657-ben az alábbi címet használta: munkácsi, krasznibródi, 
szepesi püspök és minden saját területének püspöke (Eppus Munkacsiensis, 
Krasnobrodensis, Scepusiensis et omnium Diotionum suæ).140 Két helyen, Munká-
cson és Krasznibródon kolostorok is működtek, ami a helyi struktúrák általi 
elfogadottságot mutatja. Volosinovszky József  egyesült püspök 1674-ben 
Munkács, Krasznibród, Makovica, Máramaros, Szepes és Magyarország 
minden területének püspökeként hivatkozott magára. (Pravoslaænêj Ep÷ps 
Mukaèeæskñj, Krasno Brodckñj, Makoæeckñj, Mari&mori&skñj, Spi&skðj n& 
vseì zemln& Ougrskñì).141 1690-ben De Camillis János József  a szebasztei, 
munkácsi, továbbá máramarosi, krasznibródi, makovicai, szepesi, komáro-
mi püspök, valamint a magyarországi görög rítusúak apostoli vikáriusa titu-
lust használta. (eppo Sebastensi, Munkács., nec non Marmar., Krasnobrod., Mako-
vicz., Scepus., Komaranensi etc. Vikaro aptolico populorum r. gr. in tota Ungaria).142 
Ennek az volt a célja, hogy bemutathassa az általa igazgatott különböző 
területek feletti jogköreit. A konkrét területek felsorolása a vikariátus hatá-
rainak változását és annak nem egyértelmű mivoltát hangsúlyozza, hiszen 
nem egy konkrét latin püspökségről van szó. Továbbá a negyedik lateráni 
zsinat kilencedik konstitúciója nem engedte, hogy egy területnek több püs-
pöke is legyen, a püspök mellett csak egy vikárius tevékenykedhet.143 A vi-
kárius tevékenysége mindig egy adott püspökséghez kötődött, ahol konkrét 
hatáskörrel bíztak meg (legyen az terület, etnikum vagy rítus). Az említett 
vikáriusok görög rítusúak voltak. A vikáriust minden püspökségnek külön 
kellett megbíznia, ilyen gyakorlatról azonban nem maradtak fenn informá-
ciók. 

A püspök és Lippay érsek viszonya folyamatosan romlott, aki immár 
nem foglalkozott az egyesültek kérdésével. Lippay ortodoxokhoz, illetve 

139 DAZO, 151, opis 1, inv.č.139 pag. 1.
140 Österreichisches Staats archiv Haus-, Hof- und Staat sarchiv, Ungarische Akten, 

Specialia Fasc. 274, fol 9-10., HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 183.
141 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 62 pag. 1., HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 147-148.
142 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 300.
143 A középkori és újkori egyház nem ismeri a segédpüspök intézményét. Egy területnek 

egy székespüspöke van. A többi püspök, csak címzetes püspök lehetett, ez azonban 
nem jelenti azt, hogy fel is voltak szentelve. Ünnepi szentmisét csak a székespüspök, 
vagy az apát/prépost, vagy más egyházi prelátusok (kanonokok) celebrálhattak. 
A püspökséget a székespüspök igazgatta. A vikárius jogkörei csak a konkrét rítusra, 
nyelvre, nemzetiségre, területre terjedt ki a püspökség területén. 
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uniátusokhoz fűződő viszonyát nem csak a lélek üdvössége mint legma-
gasabb törvény határozta meg, hanem személyes céljai is. Még 1660-ban 
felszólította Partént, hogy állítsa össze azon papok névsorát, akik nem lép-
tek unióra.144 Bíborosi kinevezése után már csökkent az elkötelezettsége 
ebben a kérdésben. A hívek és a papok helyzete továbbra is aktuális kérdés 
volt a reformátusokkal kötött unió után is. A papokat az 1648-as nagy-
szombati zsinat után folyamatosan felszabadították a jobbágyságból. Bár a 
lengyel modell szerinti fellépést javasolták, ehhez szükséges volt a parókiai 
birtokok felállítása. A parókiai birtokok felállítása a földesurak hajlandósá-
gától függött, akik az adott falvakat birtokolták. Az első említés egy ilyen 
parókiai birtok kijelöléséről 1663-ból származik, amikor báró Perényi Fe-
renc területet jelölt ki a parókia számára az ugocsai Batarcs településen.145 
A parókiai birtokok kialakítása sok esetben égető kérdés volt, hiszen az 
abból származó jövedelmek a parókiát illették. Pontosan számon tartot-
ták, hogy a birtokok tulajdonosa a templom vagy a parókia volt-e. Mindez 
meglátszott az anyagi helyzetükön is. Amennyiben a tulajdonos a pap volt, 
a bevételek a parókiát gazdagították, abban az esetben viszont, ha a bir-
tok a templom tulajdona volt, az abból származó bevételeket a templom 
fenntartására kellett fordítani. Azonban nem a birtokok kijelelölése volt 
az egyetlen ügy, amely összekötötte a földesurakat a parókiákkal. Éppen 
a papok életszínvonalának javulása vezetett sok régió rekatolizációjához. 
Különleges eset volt az alsóhunkóci (Ung vármegye) parókia kialakítása 
1666-ban, ahol Sztáray gróf  alapított parókiát az archidiakónus segítségé-
vel. Az uniátusokon kívül a parókiához tartoztak a helyi reformátusok is. 
Nekik is részt kellett venniük a település hitéletében, valamint anyagilag is 
támogatni a papot. A falu a szomszédos Tibaváraljáról kapott papot, aki a 
ruszinok és a reformátusok hitéletét is irányította (parocho tam Rutheni, quam 
Calvinista).146 Az említett eset furcsaságát az okozza, hogy a parókiát a püs-
pök hozta létre. Alsóhunkócon közvetlenül a földesúr igyekezetéről van 
szó, a szomszédos prikopai pap neve egyáltalán fel sem merül. A templom 
egyszerű kellett, hogy legyen, különleges képek nélkül. Az ikonok elkészí-
tése igen drága volt, ráadásul szembement a református tradíciókkal. Logi-
kusan következtethetünk arra is, hogy a templomban nem volt ikonosztáz, 
maximum egy vagy két nagyobb ikon. A templom minden bizonnyal fából 
épült, hiszen az egyesültek nem építettek kőtemplomokat, és a településen 
később is csak fatemplomokat említenek.147 Nem valószínűsítjük, hogy a 

144 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 32
145 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 38.
146 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 45.
147 ŽEŇUCH, V. Cirkevné dejiny Tibavy do roku 1989. In Tibava. Snina: Elinor, 2018, 

s. 151. 
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templomon végreHAJtottak volna olyan változtatásokat, amelyek közelebb 
vitték volna azt valamelyik valláshoz. A domináns vallás minden bizonnyal 
az egyesült vallás volt, hiszen ezeken a területeken mindmáig fennmaradt. 
Ung vármegyében nem ez a közös rezideálás egyetlen esete. A 17. és 18. 
század fordulóján a szobránci református templomot is közösen használ-
ták az egyesültek és a reformátusok. Ez esetben egy kőtemplomról van 
szó, amely eredetileg katolikus templom volt és a reformáció hatására ke-
rült a református egyház kezébe.148 

A templomok közös használata kiterjedt gyakorlat volt, és nem olyan 
egyedi esetekről van szó, mint amilyeneket Ung vármegyében láttunk. 
Ugyanakkor ezeket az eseteket tártuk fel a legrészletesebben. Közös temp-
lomhasználat jellemezte Ruszkóc községet is, ahol az egyesült papot 1675-
ben szabadították fel a jobbágyság alól.149 Az, hogy Ruszkócon (később 
Törökruszka) együtt tevékenykedett az egyesült pap és a református lel-
kész is, annak a következménye, hogy Ruszkóc nem szerepelt az 1671-es 
panaszlistán, ugyanakkor 1707-ben a település már szerepel rajta.150 Más 
települések esetében, például Závatkán (később Fogas) egyfajta kontinu-
itást fedezhetünk fel az egyesültek és a reformátusok között, mivel a 17. 
század első harmadában református volt, a század második harmadában a 
gyülekezet már nem alakult újjá, míg a század harmadik harmadában már 
kifejlett egyesült egyházi szervezettel rendelkezett.151 1670 után hasonló 
folyamatokat látunk Bacskó, Kereplye, Sztankóc, Göröginye, Lyubise (ké-
sőbb Szerelmes), Hosszúmező (Később Laborcmező), Izbugyarabóc, Tót-
jablonya (később Tótalmád), Bajna és Alsóberek településeken is Zemplén 
vármegyében.152 Az egyesült parókiák emancipációját I. Lipót rendeletével 
hozhatjuk összefüggésbe. Ez a rendelet garantálta a papság kiváltságait, így 
a papokat egyenrangúvá tette a katolikus papokkal.153 A vallási épületek 
körüli helyzetet a 18. század folyamán sem hagyták figyelmen kívül.154 Ki-
csit eltérő helyzettel foglalkozott De Camillis püspök Ugocsa vármegyében 
Nagyszőlős városában, amikor 1691. augusztus 1-én az ispánnal közösen 
kijelölték az új egyesült templom helyét. Tettét az indokolta, hogy a helyi 

148 KÓNYA, Peter et al. Dejiny Sobraniec. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2013, s. 48.

149 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 66 pag. 1., vykonala tak aj v roku 1676 s novým 
presbyterom., porovnaj DAZO, 151, opis 1, inv.č. 70 pag. 1. 

150 ZSILINSZKY, Mihály. A magyar országgyülések vallásügyi tárgyalásai a reformátiótól 
kezdve III. 1647-1687. Budapest: Hornyánszky Viktor könyvnyomdája, 1893.s. 504., 
ZSILINSZKY, Mihály. A magyar országgyülések vallásügyi tárgyalásai a reformátiótól 
kezdve IV. 1687-1712 Budapest: Hornyánszky Viktor könyvnyomdája, 1897. s. 254.

151 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 73 pag. 1.
152 KÓNYOVÁ, Annamária – KÓNYA, Peter. Kalvínska reformácia... s. 107, 165.
153 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 107 pag. 1. 
154 ZSILINSZKY, Mihály. A magyar országgyülések...IV. s. 254.
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református lelkész díjat követelt az egyházi szolgáltatásokért a közös temp-
lomhasználatra hivatkozva. Hasonlóan lépett fel a püspök Őrdarma falu 
esetében is, ahol az egyesült templomot közösen használta a református és 
az egyesült pap. A püspök egyesült parókiát alapított a faluban, hogy így 
próbálja meg szétválasztani őket. Később a földesúrra, orosz Zsigmondra 
bízta az új egyesült pap kiválasztását.155 Ez, és más egyébb történések is 
rávilágítanak arra, hogy hogyan fejlődött a görög rítusú és a református 
egyházi szervezetek egyházi épületekhez fűződő viszonya. 

A válás és újraházasodás, illetve a jegyesoktatás, valamint a házasság 
szentségének felvételére való alkalmasság témája, az ortodoxok korábban 
reformátusokkal kötött egyesülésük miatt, gondokat okozott az unioniz-
mus idején. Az ortodoxok igen egyedi tanítással rendelkeztek a házasságot 
illetően, amely még a 15. és a 16. század fordulójáról maradt fenn. Négyszer 
engedélyezték a házasságot, de soha nem számoltak a válással. A keleti rítu-
sú egyházak esetén meg kell különböztetni a házasság két területét: a hívek 
és a pap házasságát. A hívek nem házasodhattak más vallású személyekkel. 
Az ilyen esetek a közösségből való kiutasítást eredményezték. Kivételt csak 
az jelentett, ha az említett személy konvertált a görög rítusra.156 A házasság 
soha nem születhetett kényszerből, és azt mindig meg kellett előznie a ro-
koni kapcsolatok kivizsgálásának.157 A házasságkötés alsó korhatára férfi-
aknál 15, a lányoknál 12 év volt.158 A házasságot felbonthatatlannak ítélték, 
csak az özvegyi státuszt ismerték el.159 Az ortodox jogi hagyományok ösz-
szesen 4 házasságkötést tettek lehetővé, de csak az első számított szentségi 
házasságnak, és csak ebben az esetben lehetett koszorúkat használni. Az 
első házasság szentségi mivoltát a papnak is hangsúlyoznia kellett, méghoz-
zá a lakodalmon való részvételével. A további házasságok esetén megköve-
telték tőle, hogy a lakodalmon ne vegyen részt. A harmadik házasságot már 
egyfajta megvetés övezte. A negyedik házasságot ízléstelennek tartották, 
amelyre egy normális társadalomban nem szabad, hogy sor kerüljön. Már 
a harmadik házasságnak is voltak társadalmi következményei, mivel egy 
ilyen házasság megkötése után a papot el kellett távolítani hivatalából.160 
A pap házasságához sok különböző szabály kapcsolódott. Követelmény 
volt, hogy a férfi, aki papként akar szolgálni, csak egyszer házasodjon, és 

155 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 101., BAZILOVIČ, Joanik. Dejiny gréckokatolíckej... s. 117.
156 ŽEŇUCH, P. et al. Užhorodský rukopisný Pseudozonar. Pravidlá mníšskeho a svetského 

života z prelomu 16.-17. storočia. Bratislava: VEDA, 2018. s. XLV 26-29, LXX 24-32, 
157 ŽEŇUCH, P. et al. Užhorodský rukopisný Pseudozonar... s. LXI 9-13, LXXXIII 24-26.
158 ŽEŇUCH, P. et al. Užhorodský rukopisný Pseudozonar... s. LXIII 29-30, LXXXIII 33-

34.
159 ŽEŇUCH, P. et al. Užhorodský rukopisný Pseudozonar... s. XII 22 -XIII 10. 
160 ŽEŇUCH, P. et al. Užhorodský rukopisný Pseudozonar... s. LXXIV 28-LXXV 5., LVI 

5-9., XLII 18-20., LXXVIII 6-10., LXXXIX 20-23.
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különösen odafigyeltek a tisztaságára, jellemére és a feddhetetlenségére. 
Amennyiben a pap erkölcstelen nővel élt együtt, az a szolgálatból való el-
bocsátását is eredményezhette. Néhány különleges esetben tolerálták a pap 
második házasságát, de a harmadikat már nem.161 

Az ortodox közösségekben semmilyen körülmények között nem volt 
engedélyezett a válás. Az ilyen állapotot bigámiaként értékelték. A válás 
engedélyezése volt az egyike azoknak a pontoknak, amelyek betartását kö-
vetelte I. Rákóczi György a görög rítusúaktól. A 17. században többször 
is előfordultak bigámiával és válással kapcsolatos esetek, amelyekre még 
a vármegye is reagált. Zemplén és Ung vármegyében 1656-ban rendele-
tet fogadtak el az ilyen cselekedetek büntethetőségéről. A rendelet alapján, 
amennyiben egy pap elválasztott egy párt, majd a pár egyik tagját összeadta 
egy másik személlyel, cselekedete büntethető, miközben a büntetés súlyos-
sága növelhető volt. Az első alkalommal a szakáll eltávolításával büntették 
a papot, a második esetben 12 forint büntetést szabtak ki rá, míg a harma-
dik eset után kivégezték. Hasonló büntetésekről döntött 1664-ben Bereg 
vármegye is.162 Sáros vármegyében hasonló rendeletekkel nem találkozunk, 
hiszen ott nem terjedt el jelentős mértékben a kálvinizmus. A válásokkal 
kapcsolatos problémák továbbra is fennmaradtak. A 17. század végén 
a munkácsi vikariátus területén tevékenykedő Izaiás nevű szerzetes még 
1690 után is találkozott hasonló esetekkel. Izaiás nem volt hajlandó felbon-
tani a törvényes házasságot. A válást tervező házastársakra sokszor rábe-
széléssel próbált hatni, néha meg is botoztatta őket.163 Ez a téma sokszor 
el van hanyagolva, illetve a papok hiányos oktatásán keresztül magyarázzák 
azt. Éppen az unió idején vált a tanulás elérhetővé a papok számára.164 
Több könyv. illetve diákoktól származó jegyzet is fennmaradt ebből az idő-
ből egyesült körökből.165

A válás problémája széleskörűen elterjedt, és érintette a papokat is. Ezt 
a helyzetet konstatálta Lippay György is, amikor a klérus köreiben elterje-
dő bigámiáról informálta a Hitterjesztési Kongregációt a zsinati ügyekről. 
Lippay kijelentette, hogy sokat dolgozott azért, „hogy a papok megtagadják 
feleségeiket, és ne engedélyezzék a válásokat, illetve ne érvénytelenítsenek törvényes há-

161 ŽEŇUCH, P. et al. Užhorodský rukopisný Pseudozonar... s. LXXIV 28-LXXV 5., 
CXXXVIII, 31-33., XI27-XII11., XI 18-20.

162 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 182-183, 204., DAZO, 4, opis 2, inv.č. 688.
163 BAZILOVIČ, Joanik. Dejiny gréckokatolíckej... s. 128.
164 DAZO, 151, opis 1 inv.č.100., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 112.
165 DAZO, 64, opis 1, inv.č. 368., DAZO, 64, opis 1, inv.č. 369., DAZO, 64, opis 1, inv.č. 

370., DAZO, 64, opis 1, inv.č. 371., DAZO, 64, opis 1, inv.č. 372., DAZO, 64, opis 
1, inv.č. 373., DAZO, 64, opis 1, inv.č. 374., DAZO, 64, opis 1, inv.č. 375., DAZO, 
64, opis 1, inv.č. 376., DAZO, 64, opis 1, inv.č. 377., DAZO, 64, opis 1, inv.č. 378.
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zasságokat.“166 Ezután lettek elfogadva a fent említett megyei határozatok. 
A papok bigámiájának problémájával Mavrogordatos Teofanész püspök 
is foglalkozott, aki maga nem a Magyar Királyság területéről származott. 
Mavrogordatos ebből az okból kifolyólag 1677-ben pásztorlevelet adott 
ki, amelyet nem csak az egykori Görög unió területének címzett, hanem 
a komáromi szerbeknek, a szepesi parókiáknak, illetve az egész királyság-
nak. A püspök a levelében szentírási példákat idézve mutatott rá a válások 
bűnös mivoltára és óva intett mindenkit egy második házasság megkötésé-
től.167 Ahogy a levélből kiderül a válások és a házasságok érvénytelenítése az 
egész ország területén elterjedt a papok között. A görög rítusú környezet-
ben mindez olyan elterjedt, és sokszor elfogadott volt, hogy még 1690-ben 
is emlegetik, amikor a munkácsi vikariátust már De Camillis János József  
püspök vezette. A vikárius naplójában gyakran feljegyezte, hol és mikor 
rótt ki büntetést a papokra bigámia miatt.168 A katolikus egyház szempont-
jából az ortodox papok okatatása még a 18. században is problémás volt. 
Hasonló volt a helyzet az egyesült templomok építésénél is. Izaiás szerze-
tes igyekezett visszajuttatni a templomokba azokat az ikonokat, amelyeket 
a református lelkészek eltávolítottak onnan. Útjai során több vizitáción is 
járt. Amennyiben az egyesült templomokban református lelkészt vagy fel 
nem szentelt személyt talált, igyekezett orvosolni a helyzetet. Odafigyelt 
a templomok berendezésére is, hiszen a protestáns egyházak más kelyhet 
használtak, mint a görög rítusú keresztények. Igyekezett a szertartások szá-
mára alkalmas kelyhet biztosítani.169 Az Izaiás nevéhez fűződő esetekre, 
a reformátusok és ortodoxok együttélésének örökségeként tekinthetünk. 
A különböző felekezetek együttélése, illetve az asszimiláció nem feltétle-
nül tekinthető rossznak, hiszen a másik vallás (református) szempontjából 
a szerzetes fellépése a rekatolizáció egy fajtájának tekinthető. 

A rekatolizáció a legerősebben De Camillis János József  püspöksé-
ge idején mutatkozott meg. Éppen az ő beavatkozásai járultak hozzá ah-
hoz, hogy a papok a katolikus papokkal egyenrangúvá válhattak. Aktívan 
szervezte a kánoni vizitációkat, javítani igyekezett az egyesültek helyzetét, 
valamint kiadott egy katekizmust és ábécéskönyvet is.170 A papok látoga-
tása során ébredt rá a papság rendszerszintű oktatásának fontosságára. 

166 LACKO, Michal. Užhorodská únia... s. 209.
167 BAÁN, István. Theofánisz Mavrogordátosz (1626–1688)... s. 261.
168 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 101., BAZILOVIČ, Joanik. Dejiny gréckokatolíckej... s. 117.
169 BAZILOVIČ, Joanik. Dejiny gréckokatolíckej... s. 128.
170 KÄFER, Stephanus – KOVÁCS, Esther. Ave Tyrnavia! Opera impressa Tyrnaviae 

typis academicis 1648-1777. Budapestini – Strigonii – Tyrnaviae: Typi Universitatis 
Tyrnaviensis, 2013. s.68, 70., DEKAMELIS, Joan Joszif. Katechiszisz dlja nauki 
Uhroruszkim ljudem. Tyrnaviae: Universitatis Tyrnaviensis, 1698. 362 s., KORNYICKIJ, 
Joan. Bukvar jazyka szlavenszka[....]. Tyrnaviae: Universitatis Tyrnaviensis, 1699. 40 s. 
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1692-ben szemináriumot létesítettek Munkácson, hogy bíztosítva legyen 
a papok minőségi oktatása.171 Továbbá a földesuraktól és a hivataloktól is 
megkövetelte, hogy a papok és az egyházi birtokokkal szemben korrekt 
módon járjanak el. Emlékeztette őket, hogy az egyházi birtokok mente-
sek az adófizetés alól, és hogy a papoknak nem kell hadi adót fizetniük.172 
A püspök befolyása a Kollonich Lipót érsekkel ápolt jó viszonyából eredt. 
De Camillis nem ruszin volt, hanem görög, aki Rómában nőtt fel. A ma-
gyarországi környezet idegen volt számára. Kollonichnak a segítségével 
sikerült megoldania a munkácsi egyesültek igazgatásást. Hasonlóan Lip-
payhoz, neki is megvoltak az ambíciói és tervei. Bár a történetírás gyakran 
negatívan festi le De Camillis egri püspökhöz fűződő viszonyát, ezt egyet-
len fennmaradt forrás sem támasztja alá. De Camillis püspöknek problémái 
voltak a püspöki birtokok körül, mivel a régi birtokok Borhalmon és Lókán 
kicsik voltak, és a belőlük származó jövedelmek nem voltak elégségesek 
a püspökség ellátására. Püspöksége idején sikerült megnövelni a birtokait, 
később pedig sor került a kolostor és a püspökség birtokainak szétválasz-
tására is.173 De Camillis aktívan együttműködött az egri és a gyulafehérvári 
püspökkel is, aki egyben a leleszi premontreiek apátja is volt. Az egri püs-
pök gyakran figyelmeztette őt leveleiben a Máramaros megyében letele-
pedett álpüspökkel kapcsolatban, akik sok uniátust fordított át az ortodox 
hitre.174 De Camillis püspökségének idején a rekatolizációnak két fontos 
eredménye volt. Először is a reformátusokkal közösen használt templo-
mok fokozatosan az egyesültek kizárólagos tulajdonába kerülttek, másik 
fontos eredménye pedig Köves régiójának uniója volt.

Thököly Imre felkelésének leverése után tovább folytatódott az or-
szágban a rekatolizáció. Az egyesültek a latin rítusúakkal ellentétben (je-
zsuiták, és egyébb politikailag motivált egyének), még a hatalom támo-
gatása ellenére sem léptek fel erőszakosan. A latin rítusúaknak nem állt 
rendelkezésükre kellő számú személy, akikkkel elfoglalhattak volna min-
den olyan területet, ahol a rekatolizáció végbement. Megtörtént, hogy 
egy pap irányított egyszerre három parókiát is, vagy, hogy a parókiákat 
szerzetesekre bízták (jezsuiták, ferencesek).175 1700-ból maradt fenn az 
a részletes összeírás, amelyet Telekessy egri püspök állíttatott össze. Az 
összeírás megyénként tartalmazza az Egri püspökség minden parókiáját. 
Telekessy szerint az egyesültek több parókiát is irányítottak Abaúj várme-

171 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 112.
172 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 119.
173 DAZO, 64, opis 4, inv.č. 3.
174 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 111.
175 Schematismus cleri almae dioecesis Szathmáriensis ad annum Jesu Christi 1864. Szathmárini: 

Ludovici Mayer, 1864. 50-51.
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gyében (Komlóska, Mikóháza, Mátyásháza), Beregben, Sárosban (Turina, 
Szárazvölgy), Ugocsában, Ungban (Korumlya, Porosztó, Szentes, Jenke, 
Székó, Karcsava, Felsőnémeti, Felsőribnyicze, Alsóbaskóc, Sárosremete, 
Felsőreviscse, Závatka, Hanajna, Ubrezs, Németporuba, Jeszenő, Kuszin, 
Hornya, Szobránc, Tiba, Vajnatina, Alsóribnice, Konyus, Alsóhunkóc, Pri-
kopa, Ungpinkóc, Kerekney (azbuka), Gerény (azbuka), Palágy (azbuka), 
Jór (azbuka), Kerész, Nagyszelmenc, Kráska, Szvedernik). A feljegyzést író 
személy megjegyezte, hogy Zemplén vármegyében nincs egyesült parókia. 
Máramaros vármegyében többségében református parókiák működtek, 
ugyanakkor tevékenykedett ott pravoszláv püspök is. A máramarosi papok 
nem fogadták el püspökükként De Camelist. Az Egri püspökség területén 
a templomok nagy része protestáns kézen volt. 180 templomot használ-
tak evangélikusok és 167 templomot egyesültek (ruszinok és vlachok) és 
reformátusok közösen.176 II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának kitörésé-
ig jól megfigyelhető a református lelkészek helyzetének romlása, valamint 
birtokainak csökkenése a katolikus egyház javára. Azoknak a birtokoknak, 
amelyeket nemrég még a keleti rítusú hívekkel közösen használtak (Szob-
ráncon vagy épp Alsóhunkóc), idővel az egyesültek lettek a kizárólagos 
tulajdonosai. II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának, amely 1703-ban kez-
dődött, nem a vallási jellege volt a meghatározó, azonban lényegi kérdése 
volt a földhöz fűződő birtokviszonyok.177 A vallásszabadság újbóli beveze-
téséről a szécsényi országgyűlés döntött 1705. szeptember 20-án. Minden 
lakos számára garantálták a vallásgyakorlás szabadságát tekint nélkül azok 
vallására.178 Ung, Bereg, Szatmár, Ugocsa és Szabolcs vármegyéket Orosz 
András, Kazinczy András és Rácz János vizitátoroknak kellett felkeresniük, 
hogy megvizsgálják a birtokok elosztását, s adott esetben dönteniük kellett 
a kiigazításokról. 

A szécsényi országgyűlés három alapelvről döntött: 1. A település tu-
lajdonosának arra vonatkozó joga, hogy meghatározza a település vallását, 
megszűnt. 2. A többségi vallás kapja az egyházi tized nagyobbik részét. 3. 
A döntések a legközelebbi országgyűlés alkalmáig maradnak érvényben, 
ahol is újratárgyalják azokat.179 A birtokviszonyok feltérképezése után re-
vízióra került sor. Az 1707-es ónodi országgyűlésen megtárgyalták a vizi-
tátorok által véghezvitt változásokat. A reformátusok képviselői panasszal 

176 LESKÓ, József. Adatok az Egri egyházmegye történelméhez. Eger: Érseki Lyceumi, 1908. 
s. 300-320

177 Gyulaji pátens, 1703. július 24. [online] citované 04-08-2020. Dostupné na <http://
www.szabarchiv.hu/drupal/gyulaji-patens-1703-julius-24>.

178 KÓNYA, Peter et al. Konfesionalizácia na Slovensku... s. 65. 
179 ZSILINSZKY, Mihály. A magyar országgyülések...IV. s. 160., MÉSZÁROS, Károly. 

. Ungvár története, a legrégibb időktől maig. Pesten: Ráth Mór könyvkereskefésében 
s bizottmányában, 1861, s. 76.
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éltek, mivel Vinna, Ungvár, Szobránc, Vajnatina, Tiba, Dubróka (azbuka), 
Ruszkóc és Palágy településeken az említett birtokok rosszul lettek feloszt-
va.180 A rekatolizációt, ahogyan a református lelkészek és a református egy-
ház helyzetének romlását is, a megjelenő pestisjárvány állította meg. 1709 
októberében a pestis Zemplén vármegyében, Nagymihályban pusztított, 
amelyet Ung vármegyétől csak a Laborc folyó választott el. Ez a helyzet 
1710 májusában újra megismétlődött.181 II. Rákóczi Ferenc szabadsághar-
cának végén, 1711-ben az említett vármegyék sok régiója már kihalt és 
elhagyatott volt. Megtörtént, hogy egyes településeken, csak a korábbi la-
kosság 10%-a maradt meg.182 

A panaszokból következik, hogy 1700 után sok településen, ahol egye-
sültek és reformátusok is éltek, az egyesültek kerültek többségbe. Az emlí-
tett együttélés főleg Ung vármegyében volt megfigyelhető. Meglepő, hogy 
a püspök Zemplén vármegyében, valamint Ung vármegye északi részein 
nem talált egyesült parókiákat. Ugocsát és Máramarost nem tekintették 
egyesült vármegyéknek, Ugocsa (Nagyszőlős városa) már korábban is az 
egyesültek és reformátusok konfliktusának helyszínévé vált. A dokumen-
tum természetesen tendenciózus forrás, amely a helyzetet negatívan festi 
le. A fennmaradt feljegyzések alapján tudjuk, hogy az egyesültek új paróki-
ákat alapítottak és az egyesült püspök helyzete Szatmár, Szabolcs és Bereg 
megyékben stabil volt. Ezen kívül Bereg vármegyében, ahová még elért a 
munkácsi püspökök befolyása, 1725-ben megkezdte a helyi vlachok között 
missziós tevékenységét a belgrádi püspök is.183 Éppen ezért nevezték ki a 
szatmári archidiakónust, Bizánczy Györgyöt a terület vizitátorává, hogy így 
megakadályozza az ortodoxok befolyásának terjedését az egyesültek kö-
zött.184

De Camillis tevékenysége ezen kívül Köves régiójához kötődik, ame-
lyet Partiumban találunk. A Partium különböző érdekszférák határain fe-
küdt, hiszen a történelem során tartozott az Erdélyi Fejedelemség, a Magyar 
Királyság és az Oszmán Birodalom területéhez is. A hűségeskük segítsé-
gével, hasonlóan mint Ungváron 1646-ban, itt is végbement az egyházi 
unió. A hűségeskü így formálisan a Munkácsi vikariátushoz csatolta Köves 
területét. Ezt az uniót 1698 május 2-án hozták létre a kövesi archidiakon és 
a katolikus egyház közti tárgyalások lefolytatása után.185 Az első dokumen-
tumok, amelyek a régiót De Camillis fennhatósága alá sorolták, 1699. július 

180 ZSILINSZKY, Mihály. A magyar országgyülések...IV. s. 254.
181 KÓNYA, Peter et al. Dejiny Sobraniec... s. 48.
182 MNL-OL, fond Az 1715. évi országos összeírás, Ung.
183 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 162.
184 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 188.
185 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 139.
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12-én lettek aláírva Fonenta településen.186 A kövesi archidiakon ebben az 
időben Teodor de Russor volt, aki alá 57 pap tartozott. Ahogy maguk a pa-
pok állították, egy faluban többen is tevékenykedtek. A dokumentum nem 
tartalmaz információkat a papok részéről, hiszen az ő kérésük volt, hogy 
az előljárójuk De Camillis legyen. A fennmaradt információk De Camillis 
erős személyes és politikai befolyásáról és a püspökség szilárd helyzetéről 
árulkodnak a régióban (Szatmár és Bihar vármegyék), hiszen az említett 
eseményekbe az egri püspök nem avatkozott be. De Camillis a régiót Bi-
zánczy György szatmári archidiakon gondjaira bízta, akinek joga volt az 
egész terület vizitálásához.187 

II. Rákóczi Ferenc idején a munkácsi vikárius újra üldözötté vált. 
Magatartása miatt kénytelen volt Eperjesre visszahúzódni.188 De Camillis 
1706-ben Eperjesen halt meg, és szinte szenteknek kijáró tisztelet lengte 
körül. A teste a sírban még 100 évig sértetlen maradt.189 Utódjául köz-
vetve Bizánczy Györgyöt jelölte ki, akinek püspöki palástját is elküldte.190 
Bizánczy aktívan részt vett az egyesültek egyházi ügyeiben. Szatmár, Bihar 
és Szabolcs vármegyék jelentős egyházi személye volt. Személyes kivált-
ságokkal rendelkezett az említett megyék területén, amelyet De Camillis 
püspöktől és a Rákócziaktól kapott.191 De Camillis püspök halála után újra 
megkezdődött a káosz időszaka és az egyesült kérdés átalakulása. II. Rákó-
czi Ferenc szabadságharcának idején lép az előtérbe Hodemarszky János, 
mint a császár támogatója, aki nem csak formálisan támogatta a császárt, 
de bekapcsolódott a harcokba is, ahol nem volt rest ölni sem.192 A császár 
azért élve apostoli jogával 1707-ben kinevezte Munkács püspökévé. A csá-
szár jutalmazta a zempléni ruszinok hűségét is (Varannó és Sztropkó), akik 
a hadjáratok során támogatták a császári sereget. A Munkácsi püspökség 
(ahogy a rendeletben nevezik) József  császár oltalma alá került, aki egyre 
inkább érdeklődött a birodalom ezen része iránt.193 Hodemarszky kihasz-
nálta a császár rokonszenvét, bemutatta neki a Munkácsi püspökség tör-

186 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 138.
187 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 188.
188 BAÁN, István. Giovanni Giuseppe De Camillis görög misszionárius és munkácsi püspök 

(1689-1706) Levelei = Letters of  Giovanni Giuseppe De Camillis Greek Missionary and Bishop 
of  Munkács (1689-1706). Nyíregyháza: Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi 
Föiskola, 2017. s. 22. 

189 BAZILOVIČ, Joanik. Dejiny gréckokatolíckej... s. 128.
190 GRADOŠ, Juraj. Dejiny... s. 279.
191 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 186., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 188., DAZO, 151, opis 1, 

inv.č. 189., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 208.
192 BAZILOVIČ, Joanik. Dejiny gréckokatolíckej... s. 129. = „...igaz, hogy a ruszin nemzet élére 

állt, és vezérükként harcolt a lázadókkal, akik közül sokat meg is ölt.“
193 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 201., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 202., DAZO, 151, opis 1, 

inv.č. 207.
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ténetét és rámutatott a püspökség hosszú létezésére a Magyar Királyság 
területén. 

Az uniót, illetve annak időpontjárt azonban nem említi. Ezt követően, 
1712-ben a császár kinevezte őt munkácsi püspökké.194 De Camillis halála 
óta a vikariátusról Bizánczy György gondoskodott, aki a már korábban 
kiadott kinevezés okán munkácsi püspöki vikáriusként lépett fel. Ez alap-
ján ő nevezte ki az archidiakonokat és ő vizitálta a parókiákat is. Nem ő 
volt azonban az egyetlen vikárius, aki az egyesültek között szolgált, hiszen 
hasonló jogokkal rendelkezett Grebecki János is, akinek ezen okból hiva-
talos okiratot is kiállítottak.195 A harcok elcsendesedése után (1711) mind-
ez fatális következményekkel járt. Az egységes igazgatás hiánya, bizonyos 
emberek előtérbe helyezése személyes szimpátiák alapján, majd a püspöki 
címért folytatott harc Bizánczy és Hodemarszky között az uniótól való tö-
meges elfordulást eredményezte.196 A helyzetet tovább rontotta a lakosság 
migrációja, miután a Magyar Királyság északkeleti részén ortodox ruszinok 
telepedtek le. Mindez azoknak a régi problémáknak a feléledését okozta, 
amelyekkel püspökként még De Camillis foglalkozott. A hatalmi harcok 
oda vezettek, hogy a püspökség irányítását az egri püspök vette át. Mind-
ezidáig a Munkácson székelő püspökök viszonylag jelentős autonómiával 
rendelkeztek az egri püspökkel szemben. A viták, a kölcsönös vádak és 
az ezeket igazoló iratok miatt ténylegesen életbe lépett a negyedik lateráni 
zsinat kilencedik konstitúciója. 1715-ben létrehozták az Egri püspökség 
területén a rítus-vikariátust. Az egyesült püspökök tehát már nem székes-
püspökök voltak, hanem egy-egy adott rítusért felelős püspökök, akik az 
egri székespüspöknek voltak alárendelve. Az egri püspököknek, mint az 
egyházmegye legitim vezetőinek joguk volt vizitálni és új parókiákat ala-
pítani, a rítusbeli különbségek ellenére is. Ezen felül jogukban állt dönteni 
a papok elhelyezéséről, felülvizsgálni alkalmasságukat, amennyiben gyanú 
merült fel a személyüket illetően, megkövetelhették a templomok után 
fizetett illetékeket, amelyek prelátusként megillették őket. A vikáriusok a 
püspöknek voltak alárendelve, amelyből levezethető a püspökkel való vi-
szonyukat jellemző szervilitás is.197 

194 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 229.
195 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 208., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 224.
196 DAZO, 64, opis 4, inv.č. 3.
197 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 250.
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Új helyzet a szatmári béke után (1711–1740)

A Rákóczi-szabadságharc és a pestisjárvány után sok régió elnéptele-
nedett, a templomok leégtek, vagy súlyosan károsodtak a seregek átvonu-
lása során. A járvány miatt nem volt aki megjavítsa vagy gondját viselje, 
minek következtében tönkrementek. Az újonnan betelepülő lakosság ru-
szin volt, amely meggátolta a református egyházközségek megújítását vagy 
éppen a rekatolizáció folytatását a katolikus egyház részéről. A harcok után 
továbbra is feszült volt az egyházak közötti viszony. III. Károly király 1714. 
május 24-én rendeletet adott ki, amelyben a vallások közti toleranciára és 
megbékélésre buzdított. A protestánsok számára garantálta a soproni or-
szággyűlés által bíztosított jogokat.198 Az egri püspök számára 1717-ben 
készített feljegyzésből kiderül, hogy az Egri püspökség területén több mint 
392 parókia működött, amelyek élén vagy ortodox, vagy bigámista pap 
állt.199 Köves területe egyedi problémával küzdött, mivel a protestánsok 
ott továbbra is jelentős befolyással bírtak. Ezen oknál fogva készítették 
el 1717-ben azon ortodox papok hűségesküjének hivatalos verzióját, akik 
szerettek volna belépni az unióba. Bizánczy György minden kétes hírű 
paptól megkövetelte az említett hivatalos hűségesküt. A tartalma már nem 
pusztán formális volt, mint az 1646-os vagy 1699-es hűségeskük esetén, 
hanem megjelentek már benne olyan vallási kérdéseket érintő cikkelyek is, 
amelyek a katolikus tanításhoz álltak közelebb.200 Az említett problémákat 
illetően (bigámisták, ortodoxok) arra a döntésre jutott a pápai kancellária, 
hogy: 1. a görög papok azon latin papoknak lesznek alárendelve, akiknek a 
területén tevékenykedtek; 2. a bigámistáknak megtiltották, hogy parókiákat 
vezessenek; 3. minden pap, így az apostoli vikáriusok is a latin rítusú püs-
pönek lettek alárendelve; 4. a papok és a vikáriusok ügyében csak a latin 
megyéspüspök hozhatott döntéseket; 5. a latin püspök döntött a papok 
elhelyezéséről; 6. csak a latin püspöknek van joga új parókiák létrehozásá-
ra.201 A munkácsi vikárius és az egri püspök későbbi levelezéséből kiviláglik 
a fent említett rendeletek szigorú betartása. A vikárius szentelte fel tovább-
ra is a görög rítusú papokat, arról azonban előbb értesítenie kellett az egri 
püspököt, akinek ezt engedélyeznie kellett.202

198 DAZO, 4, opis 2, inv.č. 1647 pag. 1.
199 BAÁN, István. Problemi di disciplina ecclesiastica – tentativi di soluzione: i sacerdoti 

„bigami“. In: VÉGHSEŐ, Tamás(ed.). Da Roma in Hungaria. Atti del convegno nel terzo 
centenario della morte di Giovanni Giuseppe De Camillis , vescovo di Munkács / Mukačevo 
(1689–1706). Nyíregyháza: Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 
2009. s.228-235.

200 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 280.
201 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 291.
202 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 281.
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Újra meg lettek erősítve azok a jogok és kiváltságok, amelyek koráb-
ban megillették az egyesült papokat. 1720-ban újra elismerték az egyesült 
papok 17. századból származó jogait és szabadságait. A parókiai birtokok, 
épületek és azok birtokosai fel lettek mentve az adófizetés kötelezettsége 
alól. Megerősítették a papok státuszát és azok klérushoz tartozását. Ma-
gyarország hercegprímása ezután rendeletet adott ki, amelyben megerő-
sítette, hogy a ruszinok a katolikus egyház tagjai, és ezzel deklarálta azok 
vallási hovatartozását is.203 A Munkácsi püspökség létezésének kérdését 
is újratárgyalták, végül azonban olyan döntés született, amely értelmé-
ben meghagyták az 1715-ös állapotokat.204 A munkácsi vikárius, Bizánczy 
György elkezdett érdeklődni a máramarosi ortodox püspök iránt. 1720-
ban hivatalos úton tiltakozott Doroteó püspök ellen, aki a vármegy terüle-
tén bujdokolt. A vikárius a püspök tevékenységéről értesítette Máramaros 
vármegye vezetőit is.205 Ez az ortodox egyház visszaszorulásának kezdetét 
jelentette a vikariátus területén, amely aztán 1735-ben fejeződött be. Az or-
todox püspökök nagy gondot jelentettek az egyesült egyházi szervezetnek. 
Elsősorban nem hittani kérdésekről volt szó, hanem személyi kérdésekről, 
hiszen minden pap fel volt szabadítva a jobbágyságból és szabad ember-
ként éltek. Csak szabad ember tanulhatott és lehetett pappá felszentelve. 
Ha egy jobbágyi sorban elő személyt az ortodox püspök felszentelt, majd 
az adott személy belépett az unióba, ugyanolyan szabadsághoz volt joga, 
mint a papi családból származó egyesült papnak. Ez a fellépés sok gondot 
okozott, hiszen amennyiben valaki valóban őszinte szándékkal lépett az 
unióba (kiváltságokhoz és birtokokhoz fűződő hátsó szándékok nélkül), 
nem volt olyan ok, amely nem tette volna lehetővé az ő felvételüket az egy-
házba. Problémát jelentettek az állami hivatalok is, amelyeknek fel kellett 
szabadítaniuk az adott személyt és biztosítani kellett számukra a megfelelő 
státuszt.206 A vikáriusok a vizitációk régi tradíciójához tértek vissza. 1722-
ben zajlott le a Munkács körüli területek vizitációja, ahol a templom általá-
nos adataira, magára a parókiára és a kántorra fordítottak figyelmet. Mivel a 
vizitáció kis területen ment végbe nem adhat teljes képet a vikariátus teljes 
területéről.207

A papok közti viszony, valamint a papok tanulmányaival és vallási is-
mereteikkel kapcsolatos gondok megnehezítették a ruszinok katolizálását. 
Mint ahogy 1648-ban, úgy ebben az időben is a lengyel minta alapján jártak 
el. 1720-ban zajlott le a zamośći zsinat, amely a lengyelországi egyesültek 

203 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 308., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 309.
204 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 310.
205 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 312.
206 GRADOŠ, Juraj. Dejiny... s. 284-285.
207 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 341.
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több gondjával is foglalkozott.208 A zsinat néhány döntését ma az egyház 
latinizációjaként, illetve polonizációjaként értelmezik. A zsinat legtöbb 
eredménye inkább formális jellegű volt, és az oktatás, valamint a hittudo-
mány kérdéskörével foglalkozott, amelyet egységesíteni szerettek volna a 
katolikus tanítással. Hasonlóan történt ez Magyarországon is, ahol hasonló 
zsinatokat hívtak össze 1726-tól 1728-ig az egyes egyesült archidiakonátu-
sok területén. Ezeken a zsinatokon vagy a rítusvikárius Bizánczy, vagy az ő 
vikáriusa, Hodemarszky elnökölt. Minden zsinat ugyanazokat a kérdéseket 
tárgyalta meg, amelyek párhuzamosan egyházi szláv és latin nyelven voltak 
összeírva. A dokumentum egy eskü formájában volt megírva, ahol feltün-
tették a hűséget esküdő személy nevét, aki a paragrafusok alapján pontosan 
megvallotta, mely zsinatokat ismeri el, valamint, hogy elfogadja a későbbi, 
vitatott cikkelyeket is. Az eskü kitért a filioque és a pápa kérdésére is. A leg-
szembetűnőbb változások a templomok belsejét érintették, ahol kívánatos 
volt elhelyezni padokat, gyóntatófülkéket vagy mellékoltárakat. Elvárták, 
hogy a templomok mellett harangtornyok is épüljenek.209 A későbbi műkö-
désükből kitűnik, hogy az egri püspök elvárta a csengetést és az Úr angyala 
imádságra való harangozást.210

A zsinatokra 1726-ban az Újhelyi, Abaúji, Borsodi, Szabolcsi, Homon-
nai, Sztropkó-Varannói, Makovicai, Magurán túli, Szepesi, Ungi és a Ver-
hovinai Archidiakonátusokban került sor.211 Később folytatódott 1727-ben 
a Szatmári, Munkácsi, Ugocsai és Marabori Archidiakonátusban.212 A pa-
pok ezen dokumentumoknak mind az egyházi szláv, mind a latin nyelvű 
verzióját ellátták aláírásukkal. A papok mindig feltüntették a területet, ahol 
tevékenykedtek. Ez alapján pontosan meghatározható a vikariátus terüle-
te. Az archidiakonátusok között nincs feltüntetve Máramaros. Ez a terület 
akkor még ortodox volt.

Ezek a zsinatok jelentősen beleavatkoztak a magyarországi egyesültek 
és ortodoxok tradícióinak integritásába. Jelentős javulást jelentett azonban 

208 FILIPOWICZ, Polikarp. Synod prowincialny ruski w mieście Zamoyściu roku 1720. Wilno: 
Drukarna XX. Bazylianow, 1735. 215 s.

209 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 402., ЛУЧКАЙ, М. Історія карпатських русинів. Том 
ІІІ. . In Науковий збірник Музею української култури у Свидникуу 14. Братіслава: 
Словацкой педагогічной видавництво, 1990, s. 196-206.

210 ŠKOVIERA, Andrej. Latinizácia, jej príčiny a okolnosti. S osobitným zreteľom na 
prostredie mukačevskej eparchie. In MARINČÁK, Šimon – ŽEŇUCH, Peter(eds.). 
Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. 
Monotematický súbor štúdii. Košice – Batislava: Centrum spirituality Východ – Západ 
Michala Lacka v Košiciach – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2017. s. 243.

211 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 405., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 402., DAZO, 151, opis 1, 
inv.č. 406., ZUBKO, Peter. Gréckokatolíci v záznamoch latinských biskupov z 18. storočia. 
Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2009. s. 11-27.

212 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 342.
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az egyesült egyházi szervezet felépítésében. Mivel pontos határok között 
működött az egyház, volt elég pap és jól működő egyházi oktatás, idővel 
sikerült megküzdeni minden hiányossággal. A latin egyházi szervezet ez 
időben nagy válságban volt, hiszen nem volt kellő számú latin pap. A re-
katolizáció apránként nyert teret a régióban és vált domináns vallássá. Az 
egyesültek azonban ezzel ellentétben kellő számú templommal rendelkez-
tek, olcsó volt a felépítésük, valamint a papságnak sem volt nagy igénye 
az anyagi javak terén. A másik jelentős tényező a református egyházzal 
való szoros viszony volt, amely támogatta a rekatolizáció ezen formáját, 
amely során fokozatosan az egyesültek szereztek többséget az említett 
területeken. Zemplén, Ung és Szabolcs vármegyék új lakosságához ez a 
vallás közel állott, hiszen a lengyelországi ruszinoknak és az eredeti refor-
mátus lakosság számára is a külső jegyei már ismerősek voltak. Éppen a 
zsinati időszak után álltak be jelentős változások. A harmincas években a 
vallási kérdés igen jelentős volt, és a Magyar Királyság a katolicizmust tette 
meg államvallássá.213 A legtöbb vallással ellentétben a katolikus vallás jelen-
tős támogatást élvezett, míg a protestánsoknak sokszor illegalitásban kel-
lett működniük. Mindez különösen azokon a helyeken volt jelentős, ahol 
a jezsuiták tevékenykedtek, hiszen a feszültségek egészen odáig fajultak, 
hogy az államhatalom szállt szembe a protestánsokkal.214 A rekatolizáció 
folyamatába az egyesültek nem avatkoztak be közvetlenül, nem kezdemé-
nyezték az államhatalom beavatkozását sem, hiszen nem volt domináns 
helyzetük a katolikus egyházszervezetben. Az egyesült parókiák nagy része 
református támogatókkal rendelkezett. Elsősorban a Sztáray, Vay, Gomos 
vagy Pribék családról van szó, akik Zemplén és Ung vármegye területein 
rendelkeztek birtokokkal. Mivel a ruszinok nem rendelkeztek saját nemes-
séggel, a protestánsok toleranciájára és támogatására szorultak.

Bizánczy 1733-as halála után 1734-ben Olsavszky Simont nevezték ki 
a terület vikáriusává.215 Az ő regnálása idején két jelentős változás ment 
végbe. Először is egyre nőtt a feszültség az egyesült papok és a latin papság 
között.216 A generációs csere után az egyesültek teljesen más helyzetben 
voltak, mint 1715-ben, amikor is a papok a latin papságnak lettek alárendel-
ve. Az egyesült papok latin iskolákban (jezsuita és piarista gimnáziumok), 
később többen egyetemeken folytatták a tanulmányaikat. A munkácsi 
szeminárium teljes értékű oktatást biztosított, és sok pap az egri szemi-

213 Österreichisches Staats archiv Haus-, Hof- und Staat sarchiv, fond Ungarische 
Akten, Specialia Fasc. 274. Konvolut B fol. 113-115.

214 ŽEŇUCH, Vavrinec. Švetoho Dávida kráľa a proroka sto i pedzešác Žoltári Prepis 
Žaltára z roku 1752 a Dejiny reformovanej cirkvi v Užskej stolici v 16. až 18. storočí. 
Michalovce: RE-MI-DIA, 2019. s. 26-27.

215 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 523., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 546.
216 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 524.
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náriumban is tanult. Az egyesült parókiák nem voltak gazdagok, sokszor 
megtörtént az is, hogy a pap a hívekhez hasonlóan szintén gazdálkodott, 
ami miatt a latin papok szemében maguk is jobbágynak tűntek. Emiatt a fe-
lérendeltségüket hangsúlyozva stólapénzt és egyébb díjakat követeltek a pa-
poktól. A egyesült papok teljes egészében tisztában voltak saját jogaikkal és 
helyzetükkel, elég gyakran az ilyen feszült helyzetek esetén felvették a kap-
csolatot a püspökkel. Igaz azonban, hogy a latin püspök nem tett lépéseket 
az ügyben, bár többször kérte őt maga a vikárius is. Az említett ellenté-
tek, illetve az egri püspök hozzáállása jelentette később az egyik fontos 
okot a Munkácsi püspökség kialakításánál. A papok figyelemmel kísérték 
az ortodox papokat is. Ha az ortodox pópa kezdett tevékenykedni egyesült 
körökben, esetleg ortodox gondolkodású pap foglalta el az egyik parókiát, 
a pap figyelmeztette erre a vikáriust. Még érdekesebben cselekedtek a to-
kaji hívek, mikor 1736-ban a parókiát az ortodox szucsávai püspök által 
felszentelt pópa foglalta el. Az említett esetre felhívták a vikárius figyelmét, 
és tőle kérték az helyzet orvoslását.217 A második dolog Máramaros vár-
megyével kapcsolatos. Az utolsó ortodox püspök halála után megváltozott 
a legtöbb vármegyében élő ortodox parókia hozzáállása. Visszatérésük a 
munkácsi püspök fennhatósága alá hosszantartó folyamat volt, ami két év-
tizedet vett igénybe. 1734-ben adósságaik miatt mintegy 15 máramarosi 
parókia fordult a munkácsi vikáriushoz.218 Ezután 1735-ben Máramaros 
vármegye elfogadta a Diploma Leopoldinumot, amely egy szintre emelte 
az egyesülteket és a katolikusokat. Újra szóba került a munkácsi püspök és 
a máramarosi hívek közti viszony. Egyrészt rámutattak a püspöki székhely 
területén – Körtvélyesen – működő kolostor régmúltra visszatekintő tör-
ténetére, mint az Ulászló királytól 1491-ben kapott kiváltságokra is, amely 
megtiltotta a munkácsi püspököknek, hogy egyházi illetékeket szedjenek 
az említett területen.219 Ezzel új változások vették kezdetüket, és a görög 
rítusúak katolizálása átkerült az Egri püspökség keleti végébe. 

A 18. század harmincas éveinek végén, már Blazsovszky György püs-
pöksége idején Máramaros vármegye már a munkácsi vikárius fennhatósá-
ga alá tartozott. A vikariátus területéhez tartozott Szatmár, Szabolcs, Ung, 
Bereg, Zemplén, Abaúj, Borsod, Sáros és Ugocsa vármegye, amelyek te-
rületén mintegy 343 parókia működött, amelyek összesen 692 forint és 86 
dénár nagyságú illetéket fizettek a vikáriusnak. Máramaros területe önálló 
kerületet alkotott, amelyben 144 parókia működött, amelyek szintén fizet-
tek illetéket, annak értéke azonban kisebb volt, konkrétan 172 forint és 80 

217 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 559.
218 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 533.
219 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 534., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 539., DAZO, 151, opis 1, 

inv.č. 540., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 553.
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dénár. A vikárius bevételeit a Sáros és Zemplén megyék területén beszedett 
önálló díjak alkották 60 forint értékben, valamint említést érdemel a továb-
bi 120 forint értékű díj is, amelyet a papok felszentelésének céljából szedtek 
be. A püspök teljes bevétele így nagyjából 1045 forint és 66 dénár értékű 
volt.220 Összességében 1739-ben a vikárius fennhatósága alatt mintegy 487 
parókia állott. A vikariátus két területre oszlott, amelyek közül a paróki-
ák csaknem harmada egy önálló kerületben, Máramarosban helyezkedett 
el. Az illetékek és díjak kérdésében a latin egyházi gyakorlatot követték. 
A stólapénz esetén szintén az általános érvényű katolikus gyakorlat szerint 
jártak el. A papok stólapénzt szedtek a keresztelésért, az egyházba való 
bevezetésért, házasságért, az evangéliumból való felolvasással egybekötött 
nagy temetésért, az olvasás nélküli nagy temetésért és a kis temetésért egy-
aránt. A kimutatások között megtalálhatóak voltak a házszentelésért kapott 
adományok és a szertartásért fizetett díjak is. Az áldásért vagy szertartásért 
fizetendő díjakat gabonában is be lehetett fizetni.221 A papoknak még a De 
Camillis idejéből való rendelet alapján biztosítaniuk kellett a parókia szá-
mára kántort és tanítót is.222

A templomokról és a díjakról szóló információk azon alapvető fontos-
ságú adatok közé tartoztak, amelyeket a vizitátorok megpróbáltak felmérni. 
Az egyesült vizitációk a vikariátus nagyobbik részéről223 1741-től maradtak 
fenn.224 Éppen a pénzügyi helyzet változása mutat rá a vikariátus fejlődésé-
ben bekövetkező változásokra. A püspök bevételei már nem csak a kolostor 
régi birtokaitól függött. A vikárius így olyan anyagi javakhoz jutott hozzá, 
amelyeket felhasználhatott utazásai során, vagy éppen az épületek állapo-
tának megóvásánál, amelyeknek szintén ő volt a patrónusa. A ruszinok ka-
tolizálása során ezek a latin befolyások lehetővé tették a parókiák anyagi 
biztonságát. Pozitív változásról árulkodik a parókiák számának változása, 
és bár a számukat sokszor pusztán becsléssel állapították meg, a tényleges 
számok tükrében is fejlődésről lehet beszélni. A helyzet az egyéb felekeze-
tekkel való összehasonlítás esetén is kedvezőnek nevezhető.225 

220 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 635.
221 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 635.
222 ŽEŇUCH, Vavrinec. Kantori východného rítu v 18. storočí. Sonda do problematiky 

na príklade Užskej stolice. In Theologos, 2020, roč. 22, č. 1. s. 226.
223 Fennmaradtak a régebbi szepesi vizitációk is, illettve protokollok Munkács 

környékéről.
224 VÉGHSEŐ, T. – TERDIK, Sz.– SIMON, K. Források a magyarországi görögkatolikus 

parókiák történetéhez Az egri egyházmegye területénszolgáló görögkatolikus papok 1741. évi 
javadalom-összeírása. Nyíregyháza: Szent Atanáz Görögka-tolikus Hittudományi 
Főiskola, 2014. 576 s.

225 Lásd melléklet.

ca_II_10_Munkácsi sematizmus.indd   62ca_II_10_Munkácsi sematizmus.indd   62 2022. 07. 13.   20:57:532022. 07. 13.   20:57:53



A rekatolizáció és a görög rítus (1608–1771)

63

Út a függetlenséghez (1741–1775)

Az 1715, illetve 1726 és 1727 között bekövetkező változások már a 18. 
század negyvenes éveiben meghozták gyümölcseiket. Az oktatás terén 
fennálló hátrányokat a latin és egyesült iskolák által biztosított rendszeres 
oktatás oldotta meg. A 18. század első évtizedeiben sikerült bebiztosítani 
a papok számára a magasabb iskolákat is. Ezek képezték ki a későbbi ru-
szin és egyesült intelligenciát. Az anyagiak területén bekövetkező változá-
sok lehetővé tették a jobb körülmények kialakítását úgy a papok, mint az 
egyes parókiák számára is. Ennek ellenére még mindig léteztek parókiák, 
amelyek finanszírozása nem volt elégséges. Az egyesült parókiák esetén 
ugyanis nem kerültek bevezetésre olyan pénzügyi minimum korlátok, mint 
a latin parókiák esetében. Nagy előrelépés volt azonban a parókiai birtokok 
létezése, valamint a papok jobbágyságból való kiemelése. 1740-től egészen 
az önálló püspökség kialakításáig jelentős változások álltak be a problémás 
területeken, vagyis az iskolaügy, hittudományi kérdések és az egyházi épü-
letek terén. 

Még De Camillis János József  rendelete alapján minden parókia kel-
lett, hogy rendelkezzen kántorral. A püspök arra törekedett, hogy a kántor 
egyben magister scholarum, tehát tanár is legyen. A vizitációs protokollokban 
megfigyelhetjük a cantor és a ludimagister személye közötti különbségtételt. 
A kántori poszt gyakrabban volt betöltve, mint a tanári. A kántorok szintén 
tanult emberek voltak, hiszen fontos volt számukra, hogy tudjanak olvasni, 
esetlegesen írni is. A korszakból fennmaradt énekgyűjtemények egyértel-
mű bizonyítékot nyújtanak arról, hogy a kántorok tanult emberek voltak.226 
A helyi nyelven megírt egyházi énekek azt bizonyítják, hogy tehetségüknek 
köszönhetően nem pusztán az énekeket, de azok dallamát is ők szerezték. 
1758-tól a püspökség területén kántorok kötelesek voltak oktatni a diáko-
kat.227 Kántortanító csak olyan férfi lehetett, aki jól kiismerte magát a hit-
tudományi kérdésekben is. Nem volt elfogadott, hogy ezt a pozíciót a pap 
fia foglalja el, az abból következő kiváltságos helyzet és mentességek miatt. 

226 PROKIPČÁKOVÁ, Mária. Osobnosť Jána Juhaseviča Skliarskeho (1741-1814) 
v kontexte kantorskej a pisárskej praxe v karpatskom prostredí. In BUGALOVÁ, 
Edita. Malé osobnosti veľkých dejín – Veľké osobnosti malých dejín III Príspevky k hudobnej 
regionalistike. Bratislava: Slovenské národné múzeum Hudobné múzeum, 2017. s. 
56-79., PROKIPČÁKOVÁ, Mária. Prejavy medzikultúrnych vzťahov Východu 
a Západu v irmologionovej tvorbe 18. storočia v Mukačevskej eparchii (na 
príklade vybraných prameňov). In MARINČÁK, Šimon – ŽEŇUCH, Peter(eds.). 
Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. 
Monotematický súbor štúdii. Košice – Batislava: Centrum spirituality Východ – Západ 
Michala Lacka v Košiciach – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2017. s. 123-152.

227 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1425.
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A kántor részesedést kapott a stólapénzből és felmentést kapott némely 
jobbágyi kötelezettség alól is. Az természetbeni jutattásokból is részesedést 
kapott, majd később lehetőséget kapott bizonyos földterületek megműve-
lésére is.228 Ahhoz, hogy a kántor el tudja látni a tanítói feladatokat is, szük-
ség volt megfelelő nagyságú alapítványra is. Megtörtént, hogy a parókia 
nem rendelkezett a megfelelő alapítvánnyal (például Szerednye), azonban 
a pap biztosította a tanítót a diákok számára.229 Az alapítvány nem szűnt 
meg a parókia áthelyezése vagy megszűnése után sem (például Pálóc eseté-
ben).230 Az oktatás nagymértékben elősegítette a ruszinok emancipációját, 
mivel a tanítás során a helyi alapnyelvet is használták. A ruszin nyelv mel-
lett használták a szlovák, valamint a magyar nyelvet is, de tanították a latin 
nyelvet is, mint afféle lingua generalis. A tantárgyak között megtalálható 
volt a számtan, természet- és emberismeret, vagy az éneklés is.231 A jól mű-
ködő általános iskolák felkészítették a diákokat a további tanulmányaikra 
is. Az unionizmus, mint az ortodoxok katolizálásának formája teljesen új 
értelmet nyert, amely hozzájárult a mentális struktúrák megváltozásához és 
az analfabéták számának csökkenéséhez. 

A hittan és a mindennapi élet a 18. században sok közös pontban ta-
lálkoztak. A jó és a rossz egyszerű megkülönböztetésén túl az életnek sok 
olyan aspektusa volt (házasság, szexualitás, halál), amelyben a vallás befo-
lyásolta a mindennapokat. Rákóczi rendeletei a 17. századból meghonosí-
tották a görög rítus követői között is a válást, a református vallás felsőbb-
rendűségét, valamint az áldozás formája körüli kérdéseket. Az egyesültek 
1749-es vizitációjából, amelyet Barkóczy Ferenc egri püspök vezetett le, 
kiderül, hogy a református hatások még száz évvel az eskütétel után is meg-
határozóak voltak. A papok a református gyakorlathoz nagyon hasonlóan 
végezték a gyóntatást is. A feljegyzésekből kiderül, hogy a gyónáson együtt 
vettek részt és azt közösen végezték, ebből kifolyólag a feloldozást is kö-
zösen kapták.232 Egyebek mellett sok pap nem ismerte a katolikus egyház 
tanítását a tisztítótűzről vagy éppen a házasságról. Hittek ugyanis abban, 
hogy az intenzív imádkozás kiszabadíthatja a szenvedő lelket a pokolból. 
A házasság előtti élettel kapcsolatban azt hangoztatták, hogy amennyiben 
a házasodni kívánó felek szüzek és szexuális kapcsolatot létesítenek a há-
zasság előtt, ugyanakkor szándékukban áll házasságot kötni, kapcsolatuk 

228 ŽEŇUCH, Vavrinec. Kantori východného rítu... s.230.
229 Szatmári Püspöki és Káptalani Levéltár (ďalej BKAS), f. Visitatio Canonica (ďalej 

VC), Ungvar 1746, pag. 75-76.
230 BKAS, f. VC, Ungvar 1746, pag. 7-8.
231 DAZO, 4, opis 7, inv.č. 1450 pag. 9-10.
232 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1125 pag. 1-17.
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nem számít bűnösnek.233 A püspök több negatív megállapítása abból az 
okból eredt, hogy a papok nem ismerték kellő részletességgel az egyházi ta-
nítást. A püspök a vizitáció során rákérdezett a felszentelést végző püspök 
személyére is. Többeket is azok közül, akik nem voltak teljes egészében 
tisztában az egyház tanításával, ortodox püspökök szenteltek fel még a 18. 
század húszas éveiben. Bihar vármegyében még találkozni lehetett ez idő 
tájt is a reformátusok és egyesültek együttélésével, amelyre maguk az egye-
sültek hívták fel a figyelmet. 1749-ben arra panaszkodtak, hogy a refor-
mátus lelkészek stólapénzt kértek tőlük, valamint a templomhasználatért 
is illetéket számoltak fel. Az említett díjak beszedését sokszor verekedés 
kísérte, amelyek során dorongokkal támadtak egymásra, míg a kívánt ösz-
szeget meg nem szerezték.234 A papok így csak a hívekre hagyatkozhattak, 
akik hasonlóképpen ki voltak szolgáltatva a református lelkészeknek. Ezt 
a helyzetet csak a 18. század ötvenes éveiben sikerült megoldani. Egyre 
jelentősebb problémaként jelent meg azonban az egyesültek és katolikusok 
együttélése egy azon területen belül. A latin papok nem volt hajlandóak ti-
szeteletben tartani az egyesülteket jellemző különbözőségeket. A katolikus 
ünnepek megünneplésére kötelezték őket. Ezekből az ellentétekből és meg 
nem értésekből újabbnál újabb vádak születtek, amelyeket a vármegyék bí-
róságainak kellett megtárgyalniuk. A helyzeten nem javított az egri püspö-
kök hozzáállása sem, akik, érthetően, a latin rítust részesítették előnyben.235 
A különbségek nagy részét a liturgikus naptárak különbözőségei okozták, 
hiszen az egyesültek a Julianus-naptárat, míg a katolikusok a Gergely-nap-
tárat használták. Ebből kifolyólag az egyházi ünnepek más napra estek, 
mint a katolikus egyházban, amely mindkét oldalon visszatetszést váltott 
ki. Paradox módon, nem ismerünk olyan panaszokat, amelyeket egyesült 
papok fogalmaztak volna meg a latin papok ellen, hogy azok nem tartják 
meg az egyházi ünnepeket. 

1748-ban újra terítékre került az unió kérdése. Ezúttal az erdélyi pa-
pokkal folytattak párbeszédet a témában. 1748. február 21-én Dobra Péter 
pap amiatt folyamodott Olsavszky Mihály Mánuel püspökhöz, hogy belép-
hessen az említett egyházi unióba. Dobra Péter a Kolozs vármegyei Buda-
telkén volt pap.236 Ez a javaslat igen jelentős vitát váltott ki, amelybe az egy-
házi méltóságokon kívül bekapcsolódtak a vármegyei hivatalok és a királyi 
tanács tagjai is. Dobra Péter még egy írást is készített, amelyben az unió 
pozitívumait ecsetelte, különösen a latin papsággal való egyenrangúságot, 

233 ZUBKO, Peter. Skurtínia uniatských presbyterov z roku 1749. In Slavica slovaca, 
2015, roč. 50, č. 3. s. 83, 85, 87.

234 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1210.
235 DAZO 4, opis 7, inv.č. 305, 1-4., DAZO, 4, opis 9, inv.č. 1866 pag 1-5.
236 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1026.
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illetve a személyes szabadságot.237 1748-ban a munkácsi vikárius fennható-
sága alá mintegy 44 erdélyi pap tartozott. Az erdélyi területek rekatolizá-
ciója, különösen az ortodoxoké más jegyeket mutat, mint a protestánsok 
rekatolizációja. Az unió elsősorban nem a szertartásra, hanem inkább az 
életszínvonalukra volt jelentős hatással. A vlachok helyzete rosszabb volt, 
mint a szlovákoké vagy a ruszinoké, így a katolikussá válás az alapvető 
jogok megszerzésének lehetőségét jelentette.238 Az 1726-1727-es zsinatok 
alapján bekövetkező változások az egyházban egészen minimálisak voltak. 

Olsavszky Mihály püspöksége idején a vikariátus sok olyan belső, 
szerkezeti változáson ment át, amelyek következtében az egyre jobban ha-
sonlított egy valódi püspökséghez. A kánoni vizitációk különböző papok 
által elkövetett vétségeket és hibákat tártak fel. Olsavszky püspök több vi-
zitációs utat is megtett, egészen pontosan 1747 és 1748-ban, majd 1750 
és 1752 között.239 A megfigyelt problémák és vétségek tudatában a latin 
rítusúak között már megszokott módon egy püspöki szabályzat kialakítá-
sába fogott a rábízott területen.240 A múltban az egyházi méltóságok ilyen 
szabályzatokkal mutattak rá a helyi egyházra jellemző tradícióra, mutatták 
be azok egyedi jegyeit és mutatták be a már rég megszokott megoldáso-
kat. A püspök műve az aktuális helyzetre reagált, nem hivatkozik korábbi 
propedeutikus könyvekre, például a Pseudozonarra vagy a keleti egyházak-
ban, például Ukrajnában használt kompendiumokra. Az első szabályzatot 
1755-ben állították össze, és 14 rendelkezést tartalmazott. A tartalmából 
egyértelművé válik, hogy hasonló hibákra reagál, mint amilyenekkel Barkó-
czy is találkozott 1749-ben, ezért próbált meg felvilágosítást adni a szentsé-
gek kérdésével kapcsolatban. Foglalkozott a papokkal is, a papok és a hívek 
viszonyával, valamint azok lelki gondozásával. Később a papok reakcióját 
is figyelembe véve Olsavszky további szabályzatokat alkotott, amelyeket 
már véglegesnek tekinthetünk. 1758-ban egy 31 pontból álló összefoglaló 
szabályzatot alkotott. Az egri püspökhöz hasonlóan elrendelte, hogy a pa-
pok vezessenek egyházi anyakönyveket. Meghagyta, hogy a prédikációkat 
írják le, és azt ellenőrzés céljából mutassák be a püspöküknek (értsd vikári-

237 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1037. 
238 POP, Ioan-Aurel – BOLOVAN, Ioan. Dejiny Sedmohradska. Bratislava: AnaPres, 

2018. s. 129-131, 158-159.
239 VÉGHSEŐ, Tamás – TERDIK, Szilveszter. Források a magyarországi görögkatolikus 

parókiák történetéhez Az 1747.évi... 640 s., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1039., DAZO, 
151, opis 1, inv.č. 1040., DAZO,151, opis 1, inv.č. 1042., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 
1125., VÉGHSEŐ, Tamás et al. Források a magyarországi görögkatolikus parókiák 
történetéhez Olsavszky Mihály Mánuel munkácsi püspök 1750-1752. évi egyházlátogatásainak 
iratai. Nyíregyháza: Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 2015, 800 
s.

240 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1425.
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us).241 A szabályzat nem feledkezett meg az egyházi személyek vétségeiről 
sem, így külön pont foglalkozott az alkoholizmussal. A papoknak meg-
parancsolta, hogy évente legalább négyszer gyónjanak, és felvilágosította 
őket arról is, hogy melyek azok a vétkek, amelyek alól csak a püspök adhat 
feloldozást. A papok felszólítására szabályozta a szentségek parókiákon kí-
vüli kiszolgálását. Megtörtént ugyanis, hogy a pap a szomszédos parókiák 
területén is tevékenykedtek (esküvői szertartások, temetések) az ottani pa-
rókus tudta és engedélye nélkül, amivel anyagilag is megkárosították őket. 
Ezért a vikárius nem csak elítélte az említett gyakorlatot, de büntette is azt, 
méghozzá az adott pap éves jövedelmének csökkentésével. A szabályzat 
alapján a papokat felvilágosították arról is, hogyan öltözködjenek, illetve, 
hogy miért fontos az elhunyt pap vagyonának összeírása.242 Ezek a rendel-
kezések hasonlóan az 1726-1727-es zsinatokhoz, hozzájárultak az egyesült 
papok hivatalának formálásához. Most azonban nem a latin papok, hanem 
a munkácsi vikárius javaslatára történt az átalakulás, aki felismerte, a vál-
tozás szükségességét. Ezen változások azonban ez esetben nem a külső-
ségeket érintik (beltér, gyóntatófülkék), hanem azon személyeket, akik a 
templomokban szolgálnak, és akiknek példát kell mutatniuk. 

Egyre nagyobb figyelmet kaptak az egyházi épületek is. Az uniót kö-
vető első száz évben be kellett biztosítani az egyházi birtokokat, ezért a 
templomokkal kevesebbet foglalkoztak. A fennmaradt forrásokból kiderül, 
hogy a templommal mindig a gondnoknak, tehát a papnak kellett foglalkoz-
nia. Neki kellett gondoskodnia a templom tisztaságáról, a szertartásokhoz 
szükséges eszközökről és adott esetben gondoskodni annak felújításáról is. 
Ortodox környezetből maradtak fenn papoknak címzett figyelmeztetések, 
amelyek a templom felgyújtásáról vagy az arról való hiányos gondoskodás-
ról szóltak. A latin egyház egyre nagyobb mértékben hatott az uniátusokra 
az építészet terén is. A tipikus faépületeket néhány esetben kőtemplomok 
váltották fel (például Alsóhunkócon), elsősorban a nemesség jóvoltából.243 
Az újkorban a földesurak valóban együttéltek a hitükkel, és próbáltak minél 
nagyobb részt vállalni a rekatolizációban. Mivel nem állt rendelkezésre kel-
lő számú latin pap, és így nem volt lehetséges, hogy a plébánikákon minden 
pozíció be legyen töltve, a katolikus nemesség az egyesültek felé fordult és 
támogatta őket. A magánlevelezésükből sokszor egymásnak ellentmondó 
információkhoz juthatunk, mivel a nemesség gyakran panaszkodott, hogy 
nem állnak rendelkezésre latin papok, csak uniátusok, és – mivel rámutat-

241 ЧУБА, Галина. Українські рукописні учительні Євангелія. Київ-Львів: Видавництво 
„Свічадо”, 2011. - 223 s., Ezek a prédikációk máig a szláv történelmi kutatások 
fontos forrásai, a nyelvtudomány, mint Poučiteľné evanjelia hivatkozik rájuk. 

242 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1425.
243 ŠAPO, fond Stáraj Michalovce, šk. 15., inv 204/3182.
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tak templomaik és szertartásuk különlegességére (nyelv, szokások) – egyér-
telmű, hogy ezeket a templomokat látogatták is.244 Sok helyen újították 
fel a templomokat, vagy építettettek helyükre kőtemplomokat. Az építési 
munkálatokkal kapcsolatos adókat jelentősen csökkentették vagy akár tel-
jesen el is törölték. A 18. század folyamán már megfigyelhetőek az egyesült 
templomok egy sajátságos formája, a tereziánus templomok.245 A tűzvédel-
mi előírások, illetve az egységesítésre irányuló szándékok egy új templom-
modellt hoztak létre, amely a rekatolizáció befejezésének szimbólumává 
vált. Ezen folyamat befejezettségét nem csak az egyházi épületek létében, 
hanem mindazon jogszabályokban is észrevehetjük, amelyek kinyilvánítot-
ták az állam elkötelezettségét az egyesültek mellett. Az ortodoxok rekatoli-
zációja egy egyedi folyamat volt, amelynek a célja nem a Munkácsi püspök-
ség felállítása volt. Az egri püspökök mindig is tartózkodtak ettől a témától, 
sőt többen a legmagasabb egyházi szinteken is vitát folytattak a munká-
csi püspökökkel.246 Az új paradigma, amely elsőrosorban a katolikus léttel 
együtt járó minden előny kihasználását jelentette, elindította az ortodoxok 
katolikussá válását. Bradács János és különösen Bacsinszky András püs-
pöksége idején fejlődésében még az egri püspökséget is megelőzte, amely 
csak 1804-ben lett újjászervezve. Az aranykor idején, ahogyan Bacsinszky 
András (1773–1809) püspökségét nevezik, csúcsosodott ki az önálló püs-
pökség megalakításának szándéka és az immár görögkatolikusok ügyének 
előmozdítása.247

244 Észrevehetjük, hogy kérték, a latin papok legalább a húsvéti szertartáson vegyenek 
részt, hogy ne a ruszin szertartásokat kelljen látogatniuk.

245 LIŠKA, Anton. Gréckokatolícke murované chrámy terezianského typu z územia 
východného Slovenska vybudované počas episkopátu mukačevského biskupa 
Andreja Bačínského (1772-1809). In KÓNYOVÁ, Annamária (ed.). Osobitosti 
konfesionálneho vývinu východného Slovenska v ranom novoveku. Prešov: Prešovská univerzita 
v Prešove, 2015. s. 141-184. 

246 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 2048., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 2049., DAZO, 151, 
opis 1, inv.č. 2050., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 2051., BAZILOVIČ, Joanik. Dejiny 
gréckokatolíckej... s. 290-313, 322-344.

247 GRADOŠ, Juraj. Dejiny.... s. 324.
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A 19. és 20. századi egyháztörténet tanulmányozása során gyakran nyú-
lunk a sematizmusok mint viszonylag áttekinthető források után. A sema-
tizmus szó sablont, mintát jelent, esetleg valamit, ami valamilyen sablon által 
van kifejezve.248 A sematizmus mindig egy adott területtel foglalkozott, és 
foglalkozik ma is (kerület, főesperesség, püspökség, érsekség, vármegye), 
annak tartalma azonban nagyban függött az azt összeállító személytől. Kis, 
nyomtatott könyv formájában jelentek meg, amelyek a ma használatos nap-
lókhoz hasonlítanak leginkább. A dokumentum közel áll azokhoz az ösz-
szeírásokhoz, amelyeket a vármegyei hivatalok adtak ki, valamint az urbá-
riumokhoz. A tartalmukat az adott korszak határozta meg. Mivel konkrét 
adatokat tartalmazott, hatékony eszköznek bizonyult az igazgatás számára. 

A parókusok első jegyzékeit a püspökség részére hozták létre. Ezek a 
dokumentumok még nem tekinthetőek sematizmusnak, pusztán jegyzékek 
a katedratikum befizetéséről vagy pusztán a papok egyszerű jegyzéke.249 Az 
archidiakonátusok részére elkészített jegyzékek az egyes parókiák mellett 
feltünteti a parókia, valamint a parókus nevét. Amennyiben a parókia nem 
rendelkezett parókussal, akkor az vacant, tehát üresként volt feltüntetve.250 
Hasonló információkat gyűjtöttek a kánoni vizitációk során is, ott azonban 
nem volt szükség utólagos változtatásokra. Egyesült környezetben ezek az 
össszeírások csak az egyházi birtokok és a papság intézményének megszi-
lárdulása után jöttek létre, miután a papok kötelezve voltak a díjfizetésre. 
A parókiák pontos jegyzéke lehetővé tette, hogy senkiről se feledkezzenek 
meg. A 17. században, amikor a finanszírozás ezen formája még nem léte-
zett, az említett összeírásokkal sem találkozunk.251 A fennmaradt források-
ból tudjuk, hogy a parókiai posztok betöltésének meghatározott és világos 
menete volt. Nem hasonlított a katolikus egyház 19. századi gyakorlatára, 
ahol a papok jelöltették magukat az egyes posztokra. A fennmaradt be-
számolók alapján kijelenthetjük, hogy létezett olyan eljárás, amely a pa-

248 IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Maria – MNÍKOVÁ, Zuzana. Slovník cudzích slov A/Z. 
Bratislava: SNP, 1983.s. 786.

249 DAZO, 151, opis 22, inv.č. 9
250 DAZO, 151, opis 22, 9.
251 DAZO, 151, opis 1-25.
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rókusokat annak kora és tapasztalata alapján támogatta.252 A görög rítusú 
parókiákban a latin egyház szokásaival ellentétben nem szolgáltak papok 
és káplánok, ezért a korabeli források mindenkit a pap címmel illetnek. 
A meghatározó helyszín azonban nem a parókia, hanem a templom. A pa-
rókia vezetője az volt, aki a templom élén állt. A 18. században már nem 
volt megszokott, hogy a parókiát a vikárius engedélye nélkül foglalja el a 
pap, ezért tudatták ezt a tényt a vikáriussal a tokaji hívek is, ahol a parókia 
élén ráadásul ortodox pap állt.253

1770-ben jelennek meg az első állami összeírások a lelkészekről. Tar-
talmuk egyszerű, a parókus nevét, a parókia megnevezését, illetve az elhe-
lyezkedésükre vonatkozó adatokat tartalmazta, valamint, hogy mely püs-
pökség részét képezi.254 Párhuzamos módon a megyei összeírásokban is 
szerepelt még a nevük, a nemesek, kántorok és az egyéb különleges jog-
állású személyek nevei mellett.255 Ezek az állami jegyzékek egészen a 18. 
század végéig használatban voltak.256 1794-ig hiányoznak az információk a 
görögkatolikus parókiákról.257

Az első magyarországi sematizmusok 1770 után keletkeztek, az új egy-
házigazgatási reformok alapján. Az új püspökségek létrejötte szükséges-
sé tette az egyházigazgatás feltérképezését.258 Az általános adatok mellett, 
amelyek a parókusról, a templomról, annak védőszentjéről, az archidiako-
nátusokról, a megyékről, a parókiákról és a leányegyházak számáról szóltak 
egyházi ünnepnaptárat is tartalmaztak, amely praktikussági szempontból is 
fontossá tette a sematizmusokat. A 19. századi sematizmusok teljes statisz-
tikákat tartalmaztak a parókiákról is. Kezdetben pusztán az egyes rítusok 
követőinek számát jegyezték fel, később a katolikus sematizmusok pontos 

252 ŽEŇUCH, P. et al. Užhorodský rukopisný Pseudozonar... s. I-CXLVIII.
253 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 559.
254 Ecclesiasticae Et Seculares Regni Hungariae Dignitates Ac Honorum Tituli; Quibus Accedunt 

Suprema Armorum Caesareo-Regiorum In Regno Hungariae Praefectura, Insignis Ordo Sancti 
Stephani Primi Regis Apostolici, Status Personalis Nobilis Turmae Praetorianae, Item Postarum, 
Tricesimalium, Et Salis Officialium. Posonii: Exstant apud Christianum Spaiszer 
privilegiatum bibliopegam Posonii, in platae vulgo Schneweiß=Gässl degentem, 
1770.

255 DAZO, 4, opis 6, inv.č. 1699.
256 Ecclesiasticae Et Seculares Regni Hungariae Dignitates, Ac Honorum Tituli. Quibus Accedunt 

Suprema Armorum Caesareo-Regiorum In Regno Hungariae Praefectura, Insignis Ordo Sancti 
Stephani Primi Regis Apostolici, Status Personalis Nobilis Turmae Praetorianae, Item Postarum, 
Tricesimalium, Et Salis Officialium. Pro Anno 1773. Posonii: Christianus Spaizser 
Privilegiatus Bibliopega Posonii, 1773. 

257 Schematismus: Inclyti Regni Hungariae, Partiumque Eidem Adnexarum. Pro Anno M.DCC.
XCIII. Cum Privilegio Sac. Caes. (et) Reg. Apost. Majestatis. Budae: Typis Regiae 
Universitatis, 1792.

258 Calendarium Archi-Dioecesanum Cleri Colocensis, et Bácsiensis Ecclesiarum 
Canonice Unitarum ad Annum Jesu Christi MDCCLXXVII. Pestini, [1777]. Literis 
Royerianis, 40 s. 
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információkat tartalmaztak már a parókia lakóinak teljes vallási szerkeze-
tésről is. Az információk nem pusztán a keresztényekre korlátozódtak, a 
statisztikák kiterjedtek a zisdókra is. Az adatok minden település esetén 
fel voltak tüntetve, függetlenül attól, hogy leányegyházakról vagy a paró-
kia központjáról volt-e szó.259 A lelkek számának az egyházi statisztikában 
hosszú tradíciója van. A lélekösszeírásokat a vizitátorok végezték, hogy 
pontosítani tudják a parókia híveinek számát. A keleti rítust illetően a lé-
lekösszeírásokat Olsavszky Mihály vikárius rendelte el az egyházmegyei 
szabályzatában.260 Ez a statisztika elsősorban a penitenciával kapcsolatban 
volt fontos, hiszen a parókusnak az összeírások alapján fel kellett jegyeznie 
a hívek gyónásával kapcsolatos információkat, legalább évente egyszer.261 
A végső összesítés így átláthatóvá tette a pap számára az aktív hívek szá-
mát, ami alapján meghatározhatta hány hívő tartozik a gyülekezetbe. 

A 19. és 20. század fordulóján a sematizmus az említetteken túl tájé-
koztatást nyújtott a kántor és tanító nevéről, a diákok számáról, a posta cí-
méről, a vasútállomásokról és az egyéb szakrális épületekről, imaházakról. 
A sematizmusok elnyerték egy stílusos statisztikai évkönyv formáját, amely 
a pápát ábrázoló képen kívül a megyéspüspökről és annak címeréről is 
tartalmazott képet. A szokások alapján feltüntették az aktuális püspök elő-
deinek névsorát is. A görögkatolikusok feltüntették az unióba lépő ortodox 
püspököket is, valamint az unió idejét. 

A sematizmusok magyarországi elterjedésétől kezdve tartalmazták az 
adott egymázmegye teljes egyházi kúriáját. A kanonokok és archidiakonok 
nevei a kezdő oldalakon voltak feltüntetve. A sematizmus végén felsorol-
ták a klerikusok, diakónusok neveit, valamint az utolsó kiadás óta elhunyt 
papokat is. Keleti területeken kiadott sematizmusokban felsorolták azon 
szerzeteseket is, akik az adott egyházhoz tartoztak. A latin egyházban meg-
szokottak voltak a szerzetesrendek sematizmusai is, amelyek az adott rend 
által kialakított területi egységek alapján rendszerezték a renddel kapcsola-
tos információkat.262

Egyházi statisztikákat nem pusztán a katolikusok készítettek, hanem 
a protestáns egyházak is. A türelmi rendelet kiadásáig a lelkészek lokalizá-
ciójának meghatározásában egyedül a kánoni vizitációk állnak rendelkezé-
sünkre. A protestáns egyházak működése nem igényelte a lelkészek össze-
írását, hiszen azok elhelyezéséről nem a püspök vagy az esperes döntött. 
A lelkészek függtek a földesurak támogatásától és a gyülekezet anyagi hely-

259 Lásd pl. Schematismus cleri almae dioecesis Szatmáriensis ad annum Jesu christi 1909. Szatmár: 
Pázmány-Sajtó, 1909. 205 s. a iné. 

260 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1425.
261 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1425.
262 Catalogus venerabilis cleri almae dioecesis Munkatsinensis [...] 1814. [---]: Stephan Exlinger 

, 1815. 335 s., 
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zetétől is, kiválasztásukról az döntött, aki a működéséhez szükséges javakat 
biztosítani tudta. A protestáns egyházakban a sematizmusok csak a 19. szá-
zadban jelentek meg.263 Meghatározott időközönként jelentek meg (évente 
vagy több évente), de számukban vagy elterjedésükben nem követték más 
egyházak gyakorlatát. Lényegében körlevelekként (circulares) működtek, 
amelyek azonban a katolikus egyházban évente többször is megjelentek. 

Sokszor a sematizmusokat az egyházak ügyének tekintik, amely első-
sorban a katolikus egyházat jellemezte. Az indokok és a formák különböz-
tek. A sematizmusok megjelenésére nagy hatással volt a katolikus egyház, 
azonban az első módszeres felmérést az állam végezte. Más egyházak át-
vették ezt a gyakorlatot, elsősorban gyakorlati szempontok miatt. A sema-
tizmusokban mind a parókiák, mind az egyes személyek neve alapján lehe-
tett keresést végezni. Ez is volt a sematizmus használatának elsődleges oka, 
a papokkal és a településekkel kapcsolatos információk keresése. 

Egyedi kategóriát alkotnak a jubileumi vagy történelmi sematizmusok. 
Mivel a sematizmusok meghatározott időintervallumokban jelentek meg, 
megjelenésük időnként fontos egyházmegyei jubileumokra esett. Ezen al-
kalmakkor a szerkesztők speciális kiadásokat készítettek, amely közelebb 
hozta és összegezte az adott időszakot. Az említett sematizmusok kiadá-
sukkor tartalmazták bizonyos oklevelek átiratát, illetve némely parókia vagy 
város rövid történetét is. Mindig gondoltak a klérusra is, ezért ezek a sema-
tizmusok tartalmazták a parókusok névsorát, vagy közelebbi információkat 
az egyes papokról.264 A történelmi sematizmusok nagyban hasonlítottak a 
jubileumi sematizmusokra, de nagyobb hangsúlyt helyeztek a parókáikra és 
azok történetére. A történelmi sematizmusok nem kapcsolódtak egy konk-
rét évhez, elsődleges céljuk az volt, hogy feldolgozzák egy adott parókia 
történetét. A szlovák történetírásból az Eperjesi érsekség történelmi sema-
tizmusát és a Kassai érsekség presbitériumainak összeírását emelhetjük ki.265

A sematizmusok máig is megjelennek könyv formájában, és az esetek 
többségében telefonkönyveket idéző formában tartalmazzák a szükséges 
információkat. Néhány püspökség elektronikus formában jelenteti meg a 
sematizmusait.266 A sematizmusok máig a történetírás fontos forrásai közé 
tartoznak, amelyek pontos statisztikai adatokat közölnek az egyes püspök-
ségekről.

263 A tiszamelléki helv. hitvallású egyházkerület névkönyve naptárral 1853-diki. Patakon: [---], 
1854, 48 s., a iné.

264 A Szatmári püspöki egyházmegye emlékkönyve fennállásának századik esztendejében 1804-
1904. Szatmáron: Pázmány-Sajtó, 1904. 470 s., A Szatmári egyházmegye jubileumi 
sematizmusa. Szatmárnémeti: Szatmári Római Katolikus Püspökség, 2006. 437 s. 

265 BORZA, Peter – GRADOŠ, Juraj(eds.). Historický schematizmus farností Prešovskej 
metropolie. Prešov: Petra, n. o., 2016. 765 s., HIŠEM, Cyril. Dejiny košického arcibiskupstva 
VI. Košické presbytérium (1804-2006). Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006. 351 s.

266 Például Kassai Főegyházmegye vagy Eperjesi Főegyházmegye. 
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A Munkácsi püspökség létrejötte után szükségessé vált az új püspökség 
állapotainak összegzése. Mindez azonban nem a püspökség megalapítása 
után közvetlenül, tehát 1771-ben történt meg, hanem négy évvel később, 
1775-ben. Keletkezésének pontos adatai nem ismertek. Az első kérdések a 
liturgikus naptárhoz kapcsolódtak, amelynek témáját bár 1772-ben megtár-
gyalták, tartalma csak 1775-ben vált véglegessé.267 Hasonló helyzetben volt 
a Munkácsi püspökség sematizmusa is, amelynek lábjegyzetekkel ellátott 
kézirata szintén 1775-re datálható. Érthető módon, hisz az információk 
gyűjtése sok időt vett igénybe. Erről tanúskodik az előszó is, valamint az 
ahhoz mellékelt oldalak/lapok. Mindezt az Olsavszky Mihály Mánuel által 
korábban elkészíttetett szabályzathoz kapcsolódóan kell értelmezni.268 Ép-
pen ezen iratok keletkezésével kezdődik meg a Munkácsi püspökség teljes-
jogú római püspökséggé válása. 

Maga a sematizmus valószínűleg soha nem lett kiadva, csupán kézirat 
formájában maradt meg. A vizsgált okirat részben átment egy szerkesztői 
ellenőrzésen, de maga a tartalom mégsem volt összefüggő. A sematizmus 
teljes terjedelme a függelékekkel együtt 35 lap, amelyeknek mindkét oldala 
tartalmaz írást. Az első tíz lap egy vékony zsinórral van összekötve, ame-
lyek így komplex hatást keltenek. Ez a korpusz tartalmazza a borítólapot 
is, mely csak alapvető információkat közöl. Felsorolja az egyházi (pápa, 
püspök, kanonok) és a világi (Mária Terézia, II. József) tekintélyeket. A ki-
adójaként Bacsinszky András munkácsi székespüspököt tartjuk számon. 
Az 1775-ös dátum már eltérő betűtípussal és kisebb szóközökkel jelenik 
meg a dokumentumon. A címlap hátoldalán megjelenik a dokumentum 
címe is, amely a kezdő oldalról hiányzik. Az oldal a „Catalogus// Venerabilis 
cleri Almæ Diœcesis// MUNKACSJENSJS. // Venerabile Capitulum // &// 
Consistorium Episcopale.//“ címmel kezdődik.269 A sematizmus első része 
tehát egy katalógus, amely a Munkácsi püspökség papjainak nevét tartal-
mazza. Maga a katalógus a káptalan kanonokjaival és a püspöki konzisztó-
riummal kezdődik.270

267 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 2267 pag. 1-12., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 2272 pag. 1-27.
268 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1425 pag. 1-34. 
269 DAZO, 151, opis 22, inv.č. 9 pag. 7.
270 Lásd a lefordított jegyzéket.
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A kanonok a székesegyház városában, Munkácson székelt. Ez a Szent 
Miklós székesegyház volt, amely a Csernekhegyi kolostorkomplexum mel-
lett helyezkedett el. A konzisztóriumot hét pap alkotta, akik a rájuk bízott 
területeket (Homitatus) igazgatták. Ezen területek határai nem voltak azo-
nosak a Magyar Királyság megyéinek (comitatus) határaival. A dokumen-
tum alapján úgy tűnik, hogy a kanonoki és az archidiakoni funkció inkább 
szimbolikus cím volt, hiszen Zsettkey András például a Sárosi archodia-
konátus archodiakónusa, vikárius, valamint Bereg vármegyei táblabíróság 
tagja is volt egyszerre. Ahogy az a felsorolásból kitűnik, a sárosi, szabolcsi, 
zempléni, ugocsai és beregi archidiakónusok Munkácson székeltek, és nem 
volt saját parókiájuk. Sokkal inkább a püspöki hivatal tisztviselőinek tekint-
hetjük őket. Az archodiakónusokat néhol a püspök bizonyos területeket 
vigyázó lelki szemeiként említik. A tipikus adminisztratív munka mellett 
feladatuk volt a rájuk bízott területeken fellépő problémák orvoslása is. Az 
irat első lapjain Máramaros vármegye semmilyen formában nem jelenik 
meg.271 

A püspökség területe nyolc archidiakonátusra és egy vikariátusra osz-
lott.272 Az archidiakonátusok megnevezései a régió földrajzi megnevezései-
ből eredtek. Az abaúj-borsodi archodiakónusi poszt betöltetlen volt. Maga 
az archodiakonátus utolsóként jelenik meg a listán.273 Az egyes archidiako-
nátusok körzetekre oszlottak, amelyeket a vicearchidiakónusok vezettek. 
Utolsóként a Máramarosi vikariátus szerepel. Ennek a vikariátusnak kü-
lönleges helyzete volt a püspökség többi régiójával összehasonlítva, hiszen 
ez a terület volt a legtovább kitéve az ortodox befolyásnak. A vikariátus 
nem archidiakonátusokra, hanem körzetekre oszlott. Ezzel kapcsolatban 
két fontos területet emelhetünk ki, a terület lakosságát és a papok elhe-
lyezkedését. A katalógusból látszik, hogy egy helyen egyszerre több pap 
is szolgált. Nem egyértelmű azonban, hogy ki állt a parókia élén. A paró-
kusok nevéből az derül ki, hogy sokan rokonok voltak, hiszen egyforma 
volt a családnevük.274 A vikariátus lakossága nemzetiségileg heterogén volt. 
Éltek itt románok (vlachok), ruszinok, magyarok, de németek is. Ezt az 
előforduló keresztnevek (Wolfgang, Nico) és családnevek (Wlad, Kohut) 
is bizonyítják.275

A katalógus utolsó oldalai azokkal a helységekkel foglalkozik, ahol 
egyidejűleg több pap is élt. Az összeírás nem foglalkozik a fent említett 
közigazgatási felosztással. A listán csak a papok nevei szerepeltek és a 

271 DAZO, 151, opis 22, inv.č. 9 pag. 7.
272 DAZO, 151, opis 22, inv.č. 9 pag. 7-17.
273 DAZO, 151, opis 22, inv.č. 9 pag. 15.
274 DAZO, 151, opis 22, inv.č. 9 pag. 15-16.
275 DAZO, 151, opis 22, inv.č. 9 pag. 15-16.
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helység, ahol szolgáltak. Ezt egy üresen hagyott féloldal követte, a későb-
bi bejegyzések számára. Valószínűsíthetjük, hogy a lista nem teljes.276 Ezt 
az összeírást a diakónusok jegyzéke követte, azok pontos lokalizációjával. 
Némely diakónusok keresztneve nincs feltüntetve, csupán a családnevük. 
Ez a Munkácsi püspökség diakónusainak első módszeres jegyzéke, hiszen 
a rítusvikáriusok idejéből nem maradtak fenn ilyen összeírások. A papnö-
vendékekkel vagy más egyházi személyekkel a katalógus nem foglalkozik. 
A növendékek feltüntetése csak a 19. században terjedt el.277 A szerzetesek 
nyilvántartása más fondokban elérhető.278

Az utolsó oldal az elhunyt egyházi személyekkel foglalkozik. A feljegy-
zések az alábbi információkat tartalmazzák: keresztnév, családnév, parókia, 
körzet. A feljegyzésből azonban nem derül ki, mikor hunytak el az emlí-
tett személyek. Úgy gondolhatjuk, hogy az 1772 és 1775 közötti időszakot 
dolgozhatják fel. Az említett lista 40 személyt tartalmaz, amely megfelel az 
általunk felvetett időintervallumnak. Az elhunyt személyek között találunk 
egy klerikust is (Mattheus Kurak Clericus Tyrnaviensis), aki Nagyszombat-
ban tanult.279

A katalógus tartalmazza a parókiák számát 1775-ben, amelyből szám-
szerűleg 713 volt.280 A legtöbb parókia mellett fel van tüntetve azok paró-
kusa is, viszont a Máramarosi vikariátusban uralkodó helyzet miatt, jelen 
helyzetben nem határozható meg a papok pontos száma. Természetesen 
számuk 713-nál több volt. Az összeírás azonban itt nem ér véget, hanem 
folytatódik a püspökség területén található helységek katalógusával (Catha-
logus// Locorum in Diœcesi Munkacsienis).281 A katalógus szerkezete eltér a 
sematizmusoknál megszokottól, hiszen azokat a metaadatokat mutatja be, 
amelyek a sematizmus megalkotásához voltak szükségesek. Maga a kataló-
gus 6 oszlopra oszlik (a helység vagy város neve; a helyszín típusa [parókia 
vagy leányegyház]; vármegye; kerület; vallási összetétel; többségi vallás). 
Bár a vizitációk 1771-ig beszámolnak a papok leányegyházak felett gyako-
rolt hatásköréről, közelebbről azt nem jellemzi. A katalógus ezen része nél-
külözhetetlen fontosságú a területen előforduló egyéb vallások vizsgálata 
szempontjából. Effajta katalógusok a Tisza-Tokaj-hegyaljai és Abaújhelyi282, 

276 DAZO, 151, opis 22, inv.č. 9 pag. 16-17.
277 Catalogus venerabilis Cleri almae Dioecesis Munkatsinensis sede episcopali vacante pro anno 

MDCCXIV. [bez určenia]: Stephan Ellinger, 1814, 335 s.
278 DAZO, 64, opis 5, inv.č. 135. pag. 1-5. 
279 DAZO, 151, opis 22, inv.č. 9 pag. 17. 
280 DAZO, 151, opis 22, inv.č. 9 pag. 7-17.
281 DAZO, 151, opis 22, inv.č. 9 pag 19.
282 5 oszlopra osztott, nem tartalmaz információt a többségi vallásról.
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Nagymihályi283 és Máramarosi vikariátius284, valamint az Ungi archidiako-
nátus területéről maradtak fenn285 286. Azt említett információk azonban 
hiányoznak a Sárosi, Beregi, Szatmári és Ugocsai archidikonátusból. Ezek 
a hiányosságok vezethettek ahhoz, hogy maga a sematizmus nem lett meg-
szerkesztve. Ebből kifolyólag fontosnak tartjuk az utólagos levéltári ku-
tatásokat, a hiányzó információk pótlása érdekében. Amennyiben ezeket 
az adatokat nem sikerül megszerezni, megpróbáljuk őket a későbbi korok 
hasonló dokumentumai alapján pótolni.287 Ilyen lehet például a Cathalogus 
Animarum, tehát a lélekösszeírás is. A lélekösszeírásokat említik az Olsavsz-
ky Mihály munkácsi vikárius által kiadott szabályzatok is. Ezek azonban a 
parókusok számára készültek, hogy azok alapján buzdíthassák gyónásra a 
bűnbánókat.288 Az általunk említett Cathalogus Animarum nem tartalmazza 
az egyes településeken élő bűnbánók nevét, hanem csak egy összesítést 
tartalmaz a görögkatolikus hívekről. Az összeírás megkülönbözteti a fel-
nőtteket és a gyerekeket. Ez a megkülönböztetés nem nevezhető kirívó 
esetnek, hiszen ezeket az információkat feljegyezték a vizitátorok is a vizi-
tációs protokollokban, ámde az efféle összesítések inkább kivételt jelente-
nek. Nagy kár azonban, hogy ezek az adatok csak az említett vármegyében 
elérhetőek. A ma elérhető források alapján Ung vármegyében ekkor 22 307 
görögkatolikus hívő élt.289

Számunkra a legfontosabb maga a sematizmus megalkotására tett első 
kísérlet, amely redukált formában utólag is összeállítható, és így befejez-
hető az 1775-ben megkezdett mű. Hasonló iratot találhatunk Basilovits 
János könyvének mellékletében is. Ez az irat hasonló összegzést tartalmaz, 
azonban a későbbi korokból.290 Nyomtatásban a Munkácsi püspökség első 
sematizmusa 1814-ben jelent meg.291 

Az általunk bemutatott dokumentumok olyan alapvető információkat 
mutatnak meg, amelyeket eddig sokan nem vettek figyelembe. Az első nem 
más, mint a Máramarosi vikariátus létezése, amely egyértelműen rámutat 

283 4 oszlopra osztott, nem tartalmaz információt a többségi vallásról és a kerületről.
284 4 oszlopra osztott, nem tartalmaz információt a többségi vallásról és a megyéről.
285 4 oszlopra osztott, nem tartalmaz információt a többségi vallásról és a kerületről.
286 DAZO, 151, opis 22, inv.č. 9 pag. 19-34, 39-42.
287 VÉGHSEŐ, Tamás et al. Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez 

A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782-1787. Nyíregyháza: Szent Atanáz 
Görögkatolikus Hittudománya Főískola, 2017, 624 s.

288 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1425 pag 1-34.
289 DAZO, 151, opis 22, inv.č. 9 pag. 35-38.
290 BAZILOVIČ, Joanik. Dejiny gréckokatolíckej cirkvi v Uhorsku (BIZOŇOVÁ, Monika 

– CORANIČ, Jaroslav (eds.). Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2012, s. 
433-434.

291 Catalogus Venerabilis Cleri Almae Dioecesis Munkatsinensis Sede Episcopali Vacante Pro 
Anno MDCCCXIV. Cassoviae: Typis Stephani Ellinger, 1814, 338 s. 
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arra, hogy miért lehetett az egyházmegyének két püspöke. Az újkori egy-
ház nem ismeri a segédpüspök intézményét, csak a vikáriusét. Mai szem-
pontból is az a személy, akit segédpüspöknek nevezünk, nem tekinthető 
megyéspüspöknek, csupán címzetes püspöknek, illetve vikáriusnak. Éppen 
emiatt van joga a püspöki teendők ellátására, az adott püspökség terüle-
tén.292 Tehát mivel az említett vikariátus az újonnan létrejött püspökség 
szerves részét képezte, két munkácsi püspökről is beszélhetünk. Ahogyan 
az a fennmaradt dokumentumokból kitűnik, Máramaros vármegye terü-
lete továbbra is problémás volt. Az említett területen tevékenykedett a 
legtovább ortodox püspök, konkrétan 1735-ig.293 A vikariátus a megszűnt 
püspökség okozta űrt töltötte be, központja a körtvélyesi kolostor volt. 
Az említett terület kulturális hagyományai a vlachok és ruszinok kultúrá-
jában gyökerezett, amely több gondot is okozott. Ahogyan az a katalógus-
ból kiderül, sem a munkácsi püspöknek, sem a máramarosi vikáriusnak 
nem volt olyan erős pozíciója, hogy el tudják érni, egy parókiában csak egy 
pap szolgáljon, ahogyan az a püspökség egyébb területein működött. Ezek 
a gondok, valamint az unió késői és fokozatos elfogadása rámutat arra, 
hogy a püspökség keletkezésekor egy igen problémás területen feküdt, és 
az említett problémákat rugalmasan igyekezett megoldani.294 Bacsinszky 
püspök már 1753 óta máramarosi vikárius volt püspöki cím és felszentelés 
nélkül.295 Ebben az időben az említett területen a hívek számát messze 
felülírta a problémák száma, hiszen nem csak a hívek lelki gondozásáról, de 
a helyi intézmények kiépítéséről is gondoskodni kellett.296

A másik jelentős információ, amelyről szintén az említett dokumen-
tumnak köszönhetően szereztünk tudomást, a parókiák száma, melyet az 
előbbiekben 713-ban határoztuk meg. A történetírásban különböző in-
formációkkal találkozunk azzal kapcsolatban, hogy a 17. század folyamán 
hány parókia és pap lépett be az unióba. Az unióba lépő papok száma 500 
és 1400 között mozog, amiből láthatjuk, hogy ez a szám inkább nevezhető 

292 ZUBKO, Peter. O dokumente... s. 3-9.
293 ŽEŇUCH, Vavrinec. Švetoho Dávida kráľa a proroka sto i pedtešác Žoltári. Michalovce: 

RE-MI-DIA, 2019, s. 28.
294 Rumuni vstúpili do únie viackrát, podobné konanie predpokladáme aj pri Marmaroši. 

DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1024 pag. 1-3., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1025 pag.1., 
DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1026 pag. 1-2., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1027 pag. 1-2., 
DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1028 pag. 1-2., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1029 pag. 1-2., 
DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1031 pag. 1-2., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1032 pag. 1-2., 
DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1033 pag. 1-2., DAZO, 151, opis 1, inv. č 1034 pag. 1-2., 
DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1035 pag. 1-2., DAZO, inv.č. 151, opis 1, 1052 pag.1-2.

295 DAZO, 151/25, inv.č. 81 pag. 1.
296 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1418 pag. 4.V rokoch 1751-1752 sa v Marmarošskej stolici 

nachádzalo 135 farností so 16870 veriacimi. 
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becslésnek.297 1755-ben a püspök a vikariátus területén működő parókiák 
számát végül 675-re teszi.298 Egyértelmű, hogy a magas számokat a hűség-
eskükkel és azok hatásával magyarázhatjuk, a legvalószínűbb azonban az, 
hogy a parókiák hálózata fokozatos fejlődés során alakult ki, amely össze-
függ a hívek számával. Mindebből következik, hogy a parókiák száma a 
17. században alacsonyabb kellett hogy legyen, mint a 18. század közepén, 
illetve 1775-ben. 

Az utolsó megemlítendő információ a vallásközi együttéléssel kap-
csolatos. Bár csak Zemplén, Abaúj, Ung és Máramaros területéről marad-
tak fenn ilyen adatok, azok még a Türelmi rendelet előtti időket idézik. 
A Türelmi rendelet kiadásáig (1781) igen nehéznek számít a nem katolikus 
egyházak történetének kutatása. Éppen ezeknek a részleges adatoknak kö-
szönhetően próbálhatjuk meg felvázolni a protestáns gyülekezetek számát. 
A domináns vallás meghatározása az adottt településen egyben azt is jelen-
ti, hogy az adott vallás hívei a lakosság abszolút többségét alkották. A leg-
részletesebb információk Dél-Zemplén területéről maradtak fenn, amelyek 
elsősorban a helyi református gyülekezetek szempontjából fontosak. 

A püspökség 1771-es felállításával elkezdődik a Magyar Királyság 
északkeleti területein élő görögkatolikusok aranykora.299 A papság intézmé-
nyének megszilárdulása, a műveltség terjedése, de a legújabbkori eredmé-
nyek sem történhettek volna meg soha a munkácsi vikáriusok és 1771-től a 
püspökök munkája nélkül. Ez a kézirat egyértelműen rámutat a püspökség 
fejlettségére, amely legalább három évtizeddel előzte meg a környékbeli 
régiókat.

297 LACKO, Michal. Užhorodská únia karpatských Rusínov s Katolíckou cirkvou. Trnava: 
Dobrá kniha, 2012, s. 168 HORKAJ, Štefan. Únia a Slovensko (360 rokov od 
údajného uzavretia únie v Užhorode). In Pravoslávny teologický zborník XXX. Č. 15. 
Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2006, s. 195. 

298 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1418 pag. 4. 
299 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 2206 pag 1-6.
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A Munkácsi püspökség felállítása után létrejött a püspökség igazgatását 
és a helyi szokásokat részletesen leíró dokumentum.300 A püspöskég, amely 
területén a liturgiát görög rítusban mutatták be, működését leíró dokumen-
tum fokozatosan jött létre, és annak megalkotásába a püspökség minden 
papja, valamint archidiakónusa bekapcsolódott. A legfontosabb informá-
ciók között megemlíthetjük a liturgikus év kötelező ünnepeinek listáját.301 
Ezen ünnepek a görög rítusú egyház számára voltak meghatározva. 

A latin rítusú katolikus egyház liturgikus éve advent idején kezdődik, 
tehát november és december határán. A liturgikus ünnepek vagy konkrét 
dátumhoz kapcsolódnak, vagy mozgóünnepek. A 18. század során a latin 
liturgikus naptár 46 ünnepet tartalmazott.302 1747-ben az egyesült naptár 
47 ünnepet tartott számon. Az ünnepek jegyzéke az Úr születésének nap-
jával kezdődik, amely a naptárban való elhelyezkedése okán a naptári év 
kezdetére esik. A vízkereszt és a születés között nem találjuk meg Szent 
Bazil ünnepét, és nem ünnepelték azt együtt Naziani Szent Gergely ünne-
pével sem. A szentek ünnepei között megtaláljuk Szt. Pál megtérését, Szt. 
Mátyás, Szt. József, Szt. Paraszkiva, Szt. Adalbert, Szt.György, Szt. Fülöp 
és Jakab, Keresztelő Szent János születésének, Szt. László, Szt. Péter és Pál, 
Szt. Mária Magdolna, Szt. Jakab apostol, Szt. Anna, Szt. Lőrinc, Szt. István, 
Szt. Bertalan, Szt. Máté, Szt. Mihály, Szt. Simon, mindenszentek, Szt. Imre, 
Szt. Márton, Szt. Erzsébet, Szt. Katalin, Szt. András, Szt. Tamás, Szt. István 
vértanú, Szt. János apostol és az aprószentek ünnepét. Szűz Mária ünnepei 
közé tartozott Gyertyaszentelő Boldogasszony, Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony, Sarlós Boldogasszony, Nagyboldogasszony, Kisboldogasszony és 
Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe. Jézus ünnepei közé tarto-
zott Jézus születése, Jézus körülmetélése, vízkereszt, Jézus feltámadása (3 
nap), a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe, Urunk mennybemenete-
le, pünkösd (3 nap), Úrnapja, Krisztus színeváltozása, a Szent Kereszt fel-
magasztalásának ünnepe és Jézus születésének ünnepe. Az utolsó, fel nem 

300 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 2206 pag. 1-7.
301 DAZO, f  151, opis 22, inv.č. 9 pag. 1-76.
302 KÓNYOVÁ, Annamária – KÓNYA, Peter(eds). Konfesionálny vývin Uhorska v ranom 

novoveku. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017. s. 347-348.
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tüntetett ünnep a templom védőszentjének ünnepe volt, amely szintén a 
parancsolt ünnepek közé tartozott.303 Az ünnepek összességét igen nagy 
mértékben befolyásolta a latin rítusú egyház. A védőszentek vizsgálata so-
rán megállapítottuk, hogy Szent Paraszkiva a legnépszerűbb szentek közé 
tartozott. Kultusza folyamatosan veszített a jelentőségéből, de még 1747-
ben is parancsolt ünnep volt. Az ünnepek között szerepelt Szt. Adalbert és 
Szt. György ünnepe is. Ebben az időben ezeket az ünnepeket a latin egyház 
által megszabott időben ünnepelték, tehát Szt. György ünnepe eltolódott. 
A parancsolt ünnepek között megtaláljuk a nemzeti ünnepeket is, mint Szt. 
István magyar király, Szt. László, Szt. Imre vagy Szt. Erzsébet. Ezen ünne-
pek a lakosság nemzeti öntudatának megerősítését szolgálták, illetve, hogy 
megismertessék velük az ország nagy személyiségeit. 

Olsavszky Mihály püspöksége idején, 1750-ben azonban változások 
álltak be, amikor is megváltozott a keleti egyház liturgikus naptára. Az egy-
házi év továbbra is a naptári évvel kezdődött. Az ünnepek száma 35 pa-
rancsolt ünnepre csökkent. A parancsolt ünnepek közül kikerült például 
Szt. Pál megtérése, Szt. Mátyás, Szt. Paraszkiva, Szt. Adalbert, Szt. Fülöp 
és Jakab, Szt. Mária Magdolna, Szt. Jakab apostol, Szt. Lőrinc, Szt. Berta-
lan, Szt. Máté, Szt. Simon, mindenszentek, Szt. Márton, Szt. Katalin, Szt. 
András, Szt. Tamás, Szt. István vértanú, Szt. János apostol és evangelista, 
valamint az aprószentek ünnepe. A magyar nemzeti ünnepek (Szt. László, 
Szt. Imre, Szt. Erzsébet és Szt. István) megmaradtak a főünnepek között. 
Jelentős változásként értékelhetjük, hogy az ünnepek között feltűntek a 
görög rítusra jellemző ünnepek is. Az ünnepek között felbukkan például 
Szt. Bazil ünnepe, amelyet január 1-én, Jézus körülmetélésével együtt ünne-
peltek. Szt. Bazil ünnepét Naziani Szent Gergely és Aranyszájú Szent János 
ünnepével együtt is ünnepelték, január 30-án. Mivel több apostol ünne-
pének megünneplése is abbamaradt, a parancsolt ünnepekhez hozzáadták 
az apostolok ünnepét. A keleti egyház nagy tiszetelettel övezte Keresztelő 
Szent Jánost, ezért a latin egyházzal ellentétben a parancsolt ünnepek közé 
sorolta Keresztelő Szent János vértanúságát is. A szentek ünnepei között 
megjelent Szent Miklós ünnepe is. A keleti egyházban nagy hagyománya 
van az Istenszülő Szűzanyának, ezért az 1747-től használt naptárból ki-
került Sarlós Boldogasszony ünnepe, viszont feltűnt két új ünnep – az Is-
tenszülő oltalma és az Istenszülő templombavezetése. Ahogyan a püspök 
ismertette, az Istenszülő oltalmának ünnepe a görög rítusú ruszinok ünne-
péve vált, így Szűz Máriát a ruszinok védelmezőjének tekintették.304 Jézus 
Krisztus ünnepei változatlanok maradtak az 1747-es naptárhoz képest és a 
templom védőszentjének ünnepe is parancsolt ünnep maradt. Az ünnepek 

303 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 964.
304 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1220.
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idejét a julián naptár alapján határozták meg, ezért sok ünnepet más napon 
ünnepeltek, mint a latin egyházban. 

1775-ben az 1750-es naptárral összehasonlítva a görögkatolikus naptár 
már csak 33 olyan ünnepet számlál, melyeket parancsoltnak tekinthetünk. 
A Munkácsi püspökség területén élő görögkatolikusok az egyházi évet 
szeptember elsején kezdték és kezdik ma is, az év kezdetét indiktként jelöl-
ték.305 Az egyházi naptárat illető szabályokat az 1773-as bécsi szinóduson 
fogadták el.306 Mária Terézia gazdasági okoknál fogva nyomást gyakorolt 
a szinódusra, hogy az csökkentse az ünnepek számát. Emiatt a szinódus 
végül úgy döntött, hogy azon ünnepek számát, amelyeken tiltott a mun-
kavégzés, 16-ra korlátozzák. Ehhez még hozzáadták három szent ünne-
pét, valamint egyet külön a Munkácsi püspökség számára. A munkaszüneti 
napként számontartott ünnepek száma így végül 20 lett. A végső számot 
IV. Piusz pápa fogadta el, aki az ortodox ünnepek alapján korlátozta az 
ünnepek számát.307 

1773-ban került sor a bécsi szinódusra, amely rendelkezéseit való-
színűleg fokozatosan kezdték el alkalmazni. Erre elsősorban a papok je-
lentéseiből következtetünk, akik még 1775-ben is az ünnepek régi számát 
jelölték meg. Ahogyan az iratokból kiviláglik, Szt. Istvánt még mindig nem 
ünnepelték, bár annak ünnepét már 1774-ben bevezették.308 Ami a szláv 
vagy magyar szentek kultuszát illeti, azokat nem részesítették előnyben 
még a templomok védőszentjeiként sem. Nem találjuk meg közöttük sem 
Szt. Cirillt és Metódot, vagy Szt. Lászlót és Szt. István királyt sem.309 Ebből 
is láthatjuk, hogy ezen ünnepeket nem övezte különösebb tisztelet. 

 A Munkácsi püspökség létrejötte után annak területén más latin püs-
pökségek is jelen voltak, amelyek más ünnepeket tartottak és a gregorián 
naptárat használták. A görögkatolikusok a julián naptárat használták, amely 
enyhe eltolódásban volt a gregorián naptárhoz képest.310 A fontosabb egy-
házi ünnepek a görögkatolikusok mindennapi életére is hatással volt, nagy-
ban befolyásolta azt. A vasárnapok kivételével a naptárak szabályozták a 
munkavégzés rendjét is, amely gyakran okozott vitákat és visszatetszést. 
Éppen a római és a görögkatolikus naptárak közötti különbségek okozták 

305 Slovo 17/1994. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1994. s. 1. 
306 VASIĽ, Cyril. Kánonické... s. 142.
307 VASIĽ, Cyril. Kánonické... s. 144-145.
308 VASIĽ, Cyril. Kánonické... s. 150-151.
309 ŽEŇUCH, Vavrinec. Patrocínia uniatskych chrámov Užskej stolice. Sonda do 

problematiky. In Historica Carpatica 49/2018. Košice: Východoslovenské múzeum, 
2018. s. 51-64.

310 ZUBKO, Peter. Gréckokatolíci v záznamoch latinských biskupov z 18. storočia. Ružomberok: 
Katolícka univerzita v Ružomberku, 2009. s. 72.
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az említett konfliktusokat.311 A viták és az ellenőrzés, amely a vitákat követ-
te még a latin rítusú vizitációs jegyzőkönyvekbe is bekerült.312 Ezen viták 
gyökerei még a Munkácsi rítusvikariátus idejébe nyúlik vissza. 

1814-ben adta ki I. Ferenc a Resolutio Regia Circolaris nevű rendeletet. 
A dokumentum éppen a római katolikusok és görögkatolikusok közötti 
viszonyokat szabályozta. A D pont az egyházi naptárakkal kapcsolatos in-
formációkat konstatálta. A rendelet továbbra is helyben hagyta az 1795. 
augusztus 11-én kiadott rendeletet, amely a latin egyházi naptár használatát 
preferálta a vallási szempontból vegyesen lakott területeken, amennyiben 
az adott településen parókiatemplom működött. A helyzetet hasonlóan be-
folyásolták a görögkatolikus parókiatemplomok is.313

1775-ben a jegyzék 34 ünnepet tartalmazott. Öt közülük mozgóünnep 
volt, míg 28 pontos dátumhoz kötődött. Az ünnepek jegyzéke szeptember-
rel kezdődik, méghozzá az egyházi év kezdete miatt. Az ünnepek a keleti 
egyházakra jellemző, máig is jelenlévő ünnepek voltak. Az ünnepek között 
nem találni a latin rítusú egyházból átvett ünnepeket, azok kivételével, ame-
lyeket mindkét egyház már időtlen idők óta ünnepelt. A görögkatolikus 
egyházban az ünnepeket felosztják nagy, közepes és kis ünnepekre. A Szlo-
vákiai görögkatolikus egyház 12 nagy és parancsolt ünnepet tart számon.314

Mi a jegyzékben szereplő ünnepek alábbi kategorizálását tartjuk meg-
felelőnek: Szentháromság ünnepek (együtt a Jézushoz kapcsolódó ünne-
pekkel) Mária-ünnepek, angyalok ünnepei és a szentek ünnepei.

10

81

14

Az ünnepek aránya

Szentháromság ünnepek Mária-ünnepek Angyalok ünnepei Szentek ünnepei

311 DAZO, 4, opis 7, inv.č. 305 pag. 1-4., DAZO, 4, opis 9, inv.č. 1866 pag. 1-5.
312 ZUBKO, Peter. Gréckokatolíci v záznamoch latinských biskupov z 18. storočia. Ružomberok: 

Katolícka univerzita v Ružomberku, 2009. s. 74-85. 
313 VASIĽ, Cyril. Kánonické... s. 151.
314 Gréckokatolícky kalendár 2019. Michalovce: Redemptoristi - Vydavateľstvo Misionár, 

2018. 56 s. 
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A legnagyobb csoportot a szentek ünnepei alkották, hiszen a védő-
szenteknek mindig is fontos szerepük volt, és van ma is. A szentek ünnepe-
inek száma az európai keleti egyházak hagyományát idézik. A szentek kö-
zött nem találunk olyat, amelyik szláv környezetből származna, vagyis sem 
Kelet-Európából származó (Lengyelország, Ukrajna, Oroszország), sem a 
Balkán és a Fekete-tenger területéről (Szerbia, Románia, Moldávia, Bulgá-
ria) származó szenteket. Érdekes mindez annak fényében, hogy a Munká-
csi vikariátus igazgatására a belgrádi, gyulafehérvári, illetve lengyelországi 
püspökök is igényt tartottak.315 Sőt, görög vagy épp lengyel vikáriusok is 
irányították ezt a területet.316 Mindez rámutat az egyházszervezet fejlődé-
sére, tehát arra, hogy a munkácsi püspökök, ahogyan a hívek is, kötődtek 
mind kulturális, mind egyházszervezeti szempontból Konstantinápolyhoz 
és a görög hagyományokhoz, amelyeket nem befolyásolt a szláv kulturális 
identitás. 

A szentek ünnepei már a korai kereszténység idejétől nagy tisztelet-
nek örvendtek. Az egyes szentek személyéhez fűződő tisztelet a Szentí-
rásból származik. Nem lehetséges pontosan meghatározni, hogy bizonyos 
szentek népszerűségének mi az oka, ugyanakkor minden egyház a helyi 
hagyományokból és kultúrából indul ki. Sok olyan templomot találhatunk 
a püspökség teljes területén, amelyeknek Szent Miklós volt a patrónusa. 
A munkácsi vikáriusok, illetve püspökök egykori székesegyházának szintén 
Szent Miklós volt a védőszentje. Szent Miklóst valaha Oroszország védő-
szentjeként tartották számon, és a pozícióját tovább erősítette az a tény, 
hogy ő volt a keleti egyház első szentje, aki keletről származott és nem 
halt mártírhalált. A helyi hívek úgy hitték, hogy Miklós végül uralkodó-
vá vált. Mindez állítólag csodálatos körülmények között történt, amikor a 
templomban, imádkozás közben a mennyből egy korona esett a fejére.317 
Keleti területeken gyakran része volt a házi deésziszeknek a szentek között 

315 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 161 pag. 1-2., BAZILOVIČ, Joanik. Dejiny gréckokatolíckej 
cirkvi v Uhorsku (eds. BIZOŇOVÁ, Monika – CORANIČ, Jaroslav). Prešov: 
Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2012. s. 32-34, 70-72, 95-96., HODINKA, 
Antal. A munkácsi.. s. 5-6.,

316 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 87 pag. 2-4 = „Basil Taraszovic ex Polonia Ruthenus [...] 
Sophronius Juszko ex Districti Munkacsien Ruthenus [...] Petrus Parthenius ex Polonia 
Ruthenus [...] Ivannicius de fammilie Zilan Rutheni ex Busovien Benczfavien [...] Theophanes 
Maurocordat uo pater et epis Eugilica“., BAÁN, István. Theofánisz Mavrogordátosz (1626-
1688), paronaxiai metropolita, munkácsi adminisztrátor = Theophanes Mavrogordatos (1626-
1688), Metropolitan of  Paronaxia and Administrator od Munkács. Nyíregyháza: Szent 
Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 2012. s. 56-62, 117-123, 260-262., 
HODINKA, Antal. A munkácsi... s. 158-159, 250-251.

317 БЕЛОВА, Ольга Владиславовна. Славянские древности: Этнолингвистический 
словарь III. (K- П). Москва: Институт славяноведения РАН, 2004. s. 398-401.

ca_II_10_Munkácsi sematizmus.indd   83ca_II_10_Munkácsi sematizmus.indd   83 2022. 07. 13.   20:57:552022. 07. 13.   20:57:55



Liturgikus naptár (18. század)

84

(красный угол / святой угол)318. Régiónkban a mai napig megtalálható az 
ikonosztáz bal oldalán.

A parancsolt ünnepek között, amelyek egyben munkaszüneti napok is 
voltak, megtaláljuk az ószövetségi Illés próféta ünnepét is. Illés prófétát az 
Ószövetség egyik legnagyobb prófétájaként tartják számon, amelyre Eli-
zeus próféta is rámutatott az Illéstől való búcsúja után.319 Illés megjelent a 
Tábor hegyen is Jézus színeváltozásánál, amely tette szintén a legnagyobb 
próféták közé sorolja őt.320 A munkácsi püspök fennhatósága alá tartozó 
ortodoxok, majd görögkatolikusok is sok ószövetségi hagyományt meg-
őriztek, amelyet Illés próféta kultusza is megerősít.321 

Keresztelő Szent János ünnepeit máig nagy tisztelet övezi. Keresztelő 
János Jézus Krisztus rokona volt, és a neve összefonódik Illés prófétával is, 
illetve az ő második eljövetelével.322A Keresztelő Szent Jánost övező tisz-
telet a Szentírás hagyományaiból táplálkozik. A mártírhalálán és születésén 
kívül vízkeresztet követően is tartottak Keresztelő Szent János ünnepet. 
Mindhárom ünnep parancsolt ünnepként volt nyilvántartva. A latin rítus 
ezzel ellentétben csak a születését ünnepelte hasonlóan.323

A szentek ünnepei között egyfajta különlegességként jelenik meg Szent 
Pantaleon ünnepe. A nevezett szentet az Appennini-félszigeten övezi jelen-
tősebb tisztelet, ahol több templom is őrzi állítólagos vérereklyéit. Ünnepe 
a középkorban terjedt el. Kultuszának elterjedése a Munkácsi püspökség 
területén nem tisztázott, azonban valószínűsítjük, hogy elterjedése össze-
függ De Camillis József  tevékenységével.324

A Szent Györgyöt övező tiszteletet gyakran az unió Ungváron törté-
nő megkötésével kapcsolják össze, az azonban nem befolyásolta a szent 
kultuszát, sőt az unió dátuma sem egyezik meg Szent György ünnepének 
dátumával. Szent György ünnepének gyökerei egészen a középkorig és a 

318 ПЛАТОНОВ, Олег Анатольевич. красный угол. In ПЛАТОНОВ, Олег 
Анатольевич. Русский образ жизни. Святая Русь. Большая энциклопедия русского народа. 
Москва: Институт русской цивилизации, 2007. s. 364-365.

319 Druhá kniha kráľov 2, 9. In Sväté písmo starého i nového zákona. Trnava: Spolok svätého 
Vojtecha, 2007. s. 558.

320 Evanjelium podľa Marka 9, 2-8. In Sväté písmo starého i nového zákona. Trnava: Spolok 
svätého Vojtecha, 2007. s. 1963., Evanjelium podľa Matúša 17, 1-13. In Sväté písmo 
starého i nového zákona. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2007. s. 1930. 

321 ŽEŇUCH, P. et al. Užhorodský rukopisný Pseudozonar... 448 s.
322 Evanjelium podľa Marka 9, 9-13. In Sväté písmo starého i nového zákona. Trnava: Spolok 

svätého Vojtecha, 2007. s. 1963, Evanjelium podľa Matúša 17,10-13. In Sväté písmo 
starého i nového zákona. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2007. s. 1930.

323 KÓNYOVÁ, Annamária – KÓNYA, Peter(eds). Konfesionálny vývin Uhorska v ranom 
novoveku. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017. s. 347-348.

324 Ján Jozef  De Camellis spravoval vikariát od roku 1689 do roku 1706. DAZO, 151, 
opis 1, inv.č. 98, pag. 1., DAZO, f. 151, opis 1, inv.č. 195 pag. 1-5.
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nevéhez fűződő legendákig nyúlnak vissza. Szent György, mint patrónus 
nem volt túl népszerű, hiszen kevés olyan templomot találunk, amely az ő 
tiszteletére lett volna felszentelve. Szent György ünnepe a latin egyházban 
is a parancsolt ünnepek közé tartozik.325 A görög rítusúak április 23-án ün-
neplik, amikor a latin rítusúak Szt. Adalbert ünnepét tartják, amely a latin 
rítusban szintén parancsolt ünnep. 

Az ünnepek között megtaláljuk Szent Anna elhunytának napját is. 
Szintén egy elég ritka patrónusról van szó, azonban Szt. Anna tiszteletéről 
a vármegyei iratok között is találunk feljegyzéseket.326 Szt. Anna tisztelete 
minden bizonnyal összefügg azzal a ténnyel, hogy rokoni kapcsolatban állt 
Jézussal, érthető módon a december 8-i Mária ünnep is említi Szt. Annát. 
Ezt az ünnepet nem övezte hasonló tisztelet a latin rítuson belül. 

Érdekes, hogy a szentek ünnepei között nem találjuk meg Nagy Szent 
Bazilt, aki sok templomnak volt a védőszentje. A templomok védőszentjei 
között gyakran szerepelt Szt. Paraszkiva is, akinek az ünnepét nem talál-
juk meg az említett jegyzékben, sőt kultusza a 19. század folyamán jelen-
tősen visszaesett, amit az új templomok védőszentjeinek kiválasztásánál is 
látni. Azokon a helyeken, ahol a múltban a nevezett szentnek felszentelt 
templom állt, egy új templom felépítése után már nem tartották meg a régi 
templom védőszentjét, ahogyan azt a többi szent esetében tették.327

Az apostolok ünnepeit, külön-külön, vagy együtt az egész egyház szá-
montartja. Nagy tisztelet övezte Szent Jánost és Andrást, akik keleten ter-
jesztették a keresztény hitet, és a keleti egyház atyjaiként tekintenek rájuk. 
Hasonlóan tisztelik Szent Pétert és Pált, tehát a nyugati egyház atyjait. Az 
apostolok nevéhez fűződő parancsolt ünnepek száma a latin és a görög 
rítus között különbözött. A fennmaradt források tanúsága szerint a latin 
egyházban több ilyen ünnep létezik.328

Az angyalok ünnepei közül a parancsolt ünnepek között csak Szent 
Mihály ünnepét találjuk meg, aki gyakran feltűnik a görögkatolikus temp-
lomok védőszentjeként is. Néhány megyében a templomok harmadát az ő 
tiszteletére szentelték fel. Szt. Mihály kultusza a bibliai hagyományból ered, 
ahol az ördöggel folytatott harca miatt, valamint a zsidó nép patrónusaként 

325 KÓNYOVÁ, Annamária – KÓNYA, Peter(eds). Konfesionálny vývin Uhorska v ranom 
novoveku. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017. s. 347.

326 DAZO, 4, opis 3, inv.č. 1319 pag. 1-3.
327 ŽEŇUCH, Vavrinec. Patrocínia uniatskych chrámov Užskej stolice. Sonda do 

problematiky. In Historica Carpatica 49/2018. Košice: Východoslovenské múzeum, 
2018, s. 51-64.

328 KÓNYOVÁ, Annamária – KÓNYA, Peter(eds). Konfesionálny vývin Uhorska v ranom 
novoveku. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017. s. 347-348.
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jelenik meg.329 Érthető, hogy a tiszteletére felszentelt templomok sokasága, 
valamint a Szentírás által neki tulajdonított jelentőség miatt Szt. Mihály 
napja igen fontos ünnep volt. Sok területen Szt. Mihály napja a templom 
védőszentjének ünnepe is volt egyben. 

A keleti spiritualitásban és általában véve a keleti rítusban megfigyel-
hető Szűz Máriát övező jelentős tisztelet. A Munkácsi püspökség terüle-
tén több olyan esemény is történt, amely megerősítette ezt a tiszteletet.330 
Azon ünnepek összessége, amelyeket a területünkön megünnepeltek, nem 
a helyi hagyományok sokszínűségét tükrözik, hanem a keleti rítus sajátos-
ságait. A mai ünnepektől eltérő hagyományokat figyelhetünk meg például 
a december 26-ára eső ünnepnap esetében. Jelenleg ez a nap az Istenszülő 
emlékezetének van rendelve, a régebbi liturgikus naptár alapján azonban ezen 
a napon a legszentségesebb Szűz és Szent József  napját ünnepelték. Nagy 
tiszteletnek örvendett az Istenszülő oltalmának ünnepe is, amelyet 1775-ben 
a püspökség fővédőszentjének ünnepévé tették. Az Istenszülő oltalmának 
ünnepe sok templom titulusaként is feltűnik. Szűz Mária tisztelete igen el-
terjedt volt, legyen szó ünnepekről, zarándoklatokról, vagy a tiszteletére 
felszentelt templomok sokaságáról. A szentek ünnepeinek későbbi csök-
kenése, és a Mária ünnepek számának megmaradása tovább erősítette ezen 
ünnepek népszerűségét, így aztán a Szűzanya tiszteletére felszentelt temp-
lomok is megsokasodtak.331

Az Úr és a Szentháromság ünnepeit illetően nem látni jelentősebb 
változásokat. Láthatjuk azonban, hogy ezen főünnepek hagyománya igen 
hosszú múltra nyúlik vissza, mint Jézus feltámadása és pünkösd. Megje-
gyezhetjük azt is, hogy a főünnepeket, mint a húsvét vagy a pünkösd, hosz-
szabban ünnepelték. Ezen ünnepek ünneplése elnyúlott, a római egyházra 
jellemző oktávhoz hasonlóan. A húsvét vasárnapot követő nyolc napon 
ünnepli a római egyház az oktávot, amelynek minden napját olyan tisztelet 
övezete, mintha annak minden napja Jézus feltámadásának ünnepe lenne. 
Természetesen ezen napokon nem mentették fel a híveket a munkavégzés 
alól. A keleti egyház ezt a hetet a fényes jelzővel illeti, és a húsvét vasárna-
pot követő hétfő és kedd parancsolt ünnep volt. Hasonlóképp, a pünkösd 
utáni hétfő és kedd is parancsolt ünnepek voltak. Ez esetben azonban nem 
beszélhetünk egy tisztán a görög rítust jellemző hagyományról, ezen napok 
ünneplése ugyanis a latin egyházban is jelentős ünnepek voltak.332 A vál-

329 Kniha Daniel 10, 20-21. In Sväté písmo starého i nového zákona. Trnava: Spolok svätého 
Vojtecha, 2007. s. 1667., Kniha Zjavení apoštola Jána 12, 7. In Sväté písmo starého 
i nového zákona. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2007. s. 2295.

330 Napr. udalosti v Klokočove či Máriapovči. 
331 Tento jav sme si povšimli pri výskume patrocínií v Užskej a Berežskej stolici.
332 KÓNYOVÁ, Annamária – KÓNYA, Peter(eds). Konfesionálny vývin Uhorska v ranom 

novoveku. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017. s. 347-348.
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tozásokon túlesett liturgikus naptár mindkét esetben törölte az ünnepek 
köréből a keddet.333 Parancsolt ünnep volt a templom védőszentjének ün-
nepe is. Ezen ünnep, és természetesen annak dátuma is, településről tele-
pülésre változott. A jegyzék ezen ünnepekről nem tartalmaz feljegyzéseket. 
A 18. század során nem volt jellemző a templom patrónusának ünnepét 
vasárnapra áthelyezni, annak ünnepét a naptár szerinti időpontban tartot-
ták. Ezért maga a jegyzék is a 34-es számot tünteti fel az ünnepek végleges 
számaként. 

Összességében leszögezhetjük, hogy 1775-ig az ünnepeken nem fe-
dezhetőek fel a katolikus egyház latinizációs kísérletei. A latin ünnepekkel 
szembeni elhatárolódás már 1750-ben megtörtént, mára eltűntek közülük 
a nemzeti ünnepek is. A liturgikus naptár változásait a bécsi szinódus ered-
ményei alapján vitték végbe, tehát nem a püspökök döntését, sokkal in-
kább Mária Terézia akaratát tükrözik. Az említett változásokig, a liturgikus 
naptár a görög rítus tradícióira támaszkodott. Igaz azonban, hogy annak 
betartását két jelentős tényező befolyásolta: 1. a császári hatalom, 2. 1646 
után a latin egyház ellenőrzése. 

333 VASIĽ, Cyril. Kánonické... s. 144.
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Befejezés

Amikor megterveztük ezt a könyvet, gondolkodtunk, hogy megfelelő 
lenne azt a sematizmushoz csatolni. A kijelölt fejezetek kezdetben rövid-
nek tűntek, később a keleti egyház északkelet-magyarországi történetének 
végigkövetése mellett döntöttünk. Elsősorban a 17. és 18. századi törté-
nelemnek szenteltünk figyelmet, különös tekintettel a tudományos kuta-
tások legújabb eredményeire, vagy éppen a jólismert történelmi források 
történeti kontextusban történő értelmezésére. Maga az 1775-ből szárma-
zó sematizmus a fiatal Munkácsi Egyházmegye eredménye, amely már a 
megalapítása előtt is (1771) fontos szerepet foglalt el a Magyar Királyság 
egyháztörténetében. 

A fent bemutatott fejezeteken kívül munkánkat értékes mellékletekkel 
bővítettük, mint a források fényképei, azok átirata, de főleg a térképmellék-
let, amely a történelmi források és más, korábban megjelentetett átiratokon 
alapul. Az 1775-ös sematizmust – mint történelmi forrást – úgy szerkesztet-
tük át, ahogyan a többi sematizmust is ismerjük. Beavatkozásunk során 
egységesítettük az adott levéltári egységben található csatolt mellékleteket, 
mivel azok az említett forrás esetében nem voltak egységesítve. Mivel más 
vármegyék területéről nem maradtak fenn információk a parókiákról és 
leányegyházakról, azokat a Véghseő Tamás és szerzőtársai tollából szárma-
zó Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák összeírása 1774–1782 között 
I. – III. c. munkából pótoltuk, amely szintén az általunk vizsgált időszakkal 
foglalkozik. Ezen információk úgy különböztethetőek meg, hogy esetük-
ben nincs feltüntetve az adott település lakosságának vallási szerkezete. 

A mellékletek között találunk négy táblálazatot is, melyek közül kettő 
levéltári források átirata. Azon táblázat esetében, amely az 1717-ben te-
vékenykedő papok számát összegzi, a Baán István által publikált forrásra 
hagyatkoztunk. Az utolsó táblázatot, amely az 1775-ös sematizmus mellék-
lete alapján jött létre, mi hoztuk létre, hogy annak segítségével pontosítsuk 
az egyes megyék területén található parókiák számát. 

A liturgikus naptárról és ünnepekről már a Historia Ecclesiastica c. fo-
lyóiratban is írtunk. Mivel az ünnepek jegyzéke része volt a sematizmus 
levéltári anyagának, úgy döntöttünk, kibővítjük azt a szláv és bizánci kör-
nyezetben elterjedt ünnepek történetével. Az első 1747-ből származik és 
nagyban hasonlít az akkori latin liturgikus naptárra. A második 1750-ből 
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származik, és már jól tükrözi a görög rítusúak saját identitásuk meghatáro-
zására tett kísérleteit. A latinizáció és egyben a delatinizáció jeleit is magán 
viseli, hiszen elsősorban a keleti liturgikus naptárak alapján alkották meg, 
de megfigyelhetőek rajta a latin és a nemzeti befolyás nyomai is. Az utolsó 
liturgikus naptárat maga az 1775-ös sematizmus is tartalmazta. 

Az Magyar Királyság területén működő keleti egyház történetének 
vizsgálata, ahogyan az általunk bemutatott téma vizsgálata sem ért a mun-
kánkkal véget. Reméljük, sikerült olyan kérdéseket felvetnünk, amelyekre, 
ha nem is sikerült választ találnunk, azok megfogalmazásával új kutatások-
ra buzdítjuk a szakmát.
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Úvod

V roku 1775 bol pripravený schematizmus novej Mukačevskej diecézy. Ru-
kopis nebol nikdy vydaný tlačou a ani úplne zostavený. Pri príležitosti eri-
govania diecézy (1771), ako aj prípravy schematizmu (1775), sme pripravili 
vydanie prvého schematizmu diecézy a zároveň krátke dejiny rekatolizácie 
pravoslávnych v Uhorsku. Vnímame, že existuje súvislosť medzi rekatoli-
záciou pravoslávnych na severovýchode Uhorska a erigovaním diecézy so 
sídlom v Mukačeve. 

V minulosti k tejto problematike vznikli už viaceré dejiny gréckokato-
líkov, uniatov, cirkevnej správy či kanonických prameňov. Z tohto dôvodu 
sme sa primárne zamerali na súvislosti, nariadenia, významné medzníky 
a požadované zmeny, ktoré mali katolizujúci vplyv. Preto sme k otázkam 
Užhorodskej únie (1646) a iných období v dejinách gréckokatolíkov pri-
stúpili skôr sumarizačne. Pri skúmaní dejín 18. storočia nevnímame ako 
nosné medzníky biskupov (ich episkopát), ale udalosti, ktoré sa v tom čase 
uskutočnili. V tomto kontexte sa dejiny uniatov javia ako dejiny vývoja 
mentality a aj dejiny zmien mentálnych konštruktov. Z tohto dôvodu ob-
chádzame otázku erigovania diecézy a o to dôslednejšie sa sústredíme na 
dôvody, prečo nastal čas na utvorenie – osamostatnenie gréckeho rítu spod 
správy jágerských biskupov. 

Príprava schematizmu v roku 1775 bola znakom vyspelosti diecézy. 
Žiaľ, až teraz sa schematizmus s patričným doplnením podarilo pripraviť 
na vydanie. Schematizmus je osobitým prameňom, ktorý je dodnes aktívne 
využívaný vo vedeckom výskume. Preto sme priblížili základne informácie 
o schematizmoch, ich členení, vývoji obsahu či prvom používaní v Uhor-
sku. Neobišli sme ani otázku protestantského náhľadu na túto problemati-
ku, čím chceme poskytnúť komplexnejší obraz. 

Keďže súčasťou schematizmov bol aj kalendár prikázaných sviatkov, 
aj rukopisný schematizmus obsahoval takýto súpis. Pri archívnom výskume 
sme si všimli viaceré zoznamy prikázaných sviatkov, preto sme sa rozhodli 
porovnať vývoj sviatkov vo východnom liturgickom prostredí na území 
severovýchodného Uhorska. Pri porovnávaní sme sa zamerali na zoznamy 
z rokov 1747, 1750 a 1775. Na týchto kalendároch je možné postrehnúť 
výrazný vplyv na grécky rítus, ktorý súvisel s osobou Manuela Olšavského. 
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Poslednou časťou publikácie sú prílohy, ktoré sú tvorené zostaveným 
schematizmom z roku 1775 a prepismi liturgických kalendárov z rokov 
1747, 1750 a 1775. Na základe toho, že schematizmy prinášajú neskôr šta-
tistické údaje o diecézach, sme sa rozhodli priložiť sumárne informácie 
o početnosti farností a farníkov v stoliciach, v ktorých sa nachádzali uniati. 
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Rekatolizácia a grécky rítus (1608-1771)

Otázka rekatolizácie severovýchodného Uhorska má mnoho špecifických 
aspektov. Dnes, keď vnímame mnohokonfesionálne rozvrstvenie východ-
ného Slovenska, Zakarpatskej Ukrajiny a severovýchodného Maďarska 
sa otvárajú viaceré otázky konfesionálnych hraníc v minulosti. V tomto 
kontexte je veľmi dôležité zamerať sa na obyvateľov, ktorých konfesia je 
v dobových dokumentov označovaná ako gæci ritus s či bez doplnku uniti. 
Komunita pravoslávnych v severovýchodnom Uhorsku zažila špecifický 
historický vývoj, ktorý má nemalý podiel na rekatolizácii. Pochopiteľne, 
nejde o rekatolizáciu vo všeobecnom chápaní tohto pojmu. V bežnom chá-
paní vnímame rekatolizáciu či protireformáciu v úzkom naviazaní na pro-
testantské konfesie, ktoré sa vymedzili voči katolíckej cirkvi po roku 1517. 
V uvedenom geografickom priestore ide zvlášť o evanjelikov augsburské-
ho vyznania, evanjelikov helvetského vyznania, bežne označovaných ako 
reformovaných či ľudovo kalvínov, ďalej Jednotu bratskú, anabaptistov 
a antitrinitárov. Ide o viacero prúdov rekatolizácie, ktoré na územie severo-
východného Uhorska prichádzali vo viacerých vlnách. Táto „vlnitosť“ má 
svoje presné chronologické vymedzenie, ktoré v 17. a zvlášť v 18. storočí 
utvorilo jasné konfesijno-geografické hranice. 

Prvá vlna odráža novosť myšlienok a je reprezentovaná spočiatku 
rôznymi vyznaniami, ako Confesio Pentapolitana a spočiatku je spojená 
s nenápadnými zmenami v cirkevnom živote. Vo všeobecnosti ju vníma-
me v nadväznosti na evanjelikov augsburského vyznania, ktoré sa šírilo 
spočiatku v slobodných kráľovských mestách tohto regiónu (Prešov, Ko-
šice, Bardejov, Sabinov a Levoča).1 Okrem mešťanov, kupcov a študentov 
prenikla reformácia aj medzi šľachtu. Práve šľachta stolíc Zemplín, Uh či 
Bereh šírila reformáciu medzi sebou. Z toho vyplýva, že otázka viery bola 
už v tom čase pre šľachtu veľmi dôležitá, keďže sa s reformáciou spájali 
viaceré slobody, ako sloboda myslenia, sloboda poznania, vymedzenie sa 
cirkevnej autorite, ale aj určitá finančná sloboda. Politická situácia v Uhor-
sku nebola stabilná, preto obaja králi – Ferdinand a Ján, prijali určité po-

1 KÓNYA, Peter et al. Konfesionalizácia na Slovensku v 16. – 18. storočí. Prešov : 
Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2010. s. 19-20.
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stihy voči novotám a novátorom, ale boj o udržanie moci nemohol byť 
sprevádzaný razantnými zásahmi či vynútením striktného dodržovania pri-
držania sa katolíckej konfesie.2 Druhá vlna prichádza v 50. rokoch 16. sto-
ročia ako nový pohľad na reformáciu, reprezentovaný hlavne myšlienkami 
Jána Kalvína a Urlicha Zwingliho zo Švajčiarska.3 Reformovaná cirkev sa 
formovala pomerne rýchlo a zmeny neboli výrazne odlišné od prvej vlny. 
Reformovaná cirkev bola vystavovaná ofenzíve zo strany evanjelikov a. v., 
keďže sakramentárstvo či kryptokalvinizmus vnímali negatívne ako sektu.4 
Neskoršie ďalšie vlny, ako anabaptizmus či anitrinitárstvo, boli vystave-
né zásahom katolíckej cirkvi, ako aj negatívnemu postoju protestantských 
konfesií. Situácia sa zmenila v 17. a 18. storočí, keď katolícka cirkev začína 
aktívne vykonávať rekatolizáciu.5 

Keďže geopolitická situácia v Uhorsku je v tomto čase výrazné napätá 
a spojená s otázkou konfesie, vyvolávala táto situácia výrazné lavírovanie 
moci, ale zároveň aj konfesijných hraníc. Na základe výsledkov Vieden-
ského mieru z roku 1606 bola garantovaná náboženská sloboda a prijatá 
zásada z nemeckého prostredia známa ako Cuius regio, eius religio, teda Čie 
panstvo, toho náboženstvo. Náboženská sloboda bola v roku 1608 rozšírená 
a potvrdená aj pre poddaných, avšak poddaní neboli majiteľmi sakrálnej 
stavby a nedokázali samostatne financovať správcu chrámu, preto boli zá-
vislí od svojho zemepána.6 V tom čase sa katolícka cirkev aktívne snažila 
o získanie svojho starého postavenia, teda suverénne najrozšírenejšieho 
vierovyznania v Uhorsku. Na sklonku 16. storočia bolo katolíckych veria-
cich z celkového počtu obyvateľov asi len 10%.7 Rekatolizátori sa zamera-
li hlavne na majetnejších zemepánov, ktorí získali vzdelanie v jezuitských 
školách. Po konverzii sa tieto osoby aktívne zapájali do rekatolizácie na 
svojom území. Od 17. storočia sa protireformačné ťaženie dotklo pravo-
slávnych, ktorí obývali hlavne stolice Uh, Bereh, Zemplín, Sabolč, Satmár, 

2 KÓNYOVÁ, Annamária – KÓNYA, Peter. Kalvínska reformácia a reformovaná cirkev 
na východnom Slovensku v 16. – 18. storočí. Prešov : Vydavateľstvo prešovskej univerzity, 
2010. s. 12-13.

3 KÓNYOVÁ, Annamária. Kapitoly k dejinám reformovanej cirkvi na východnom Slovensku. 
Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015. s. 53-55.

4 KÓNYOVÁ, Annamária. Kapitoly k dejinám... s. 25-26.
5 KÓNYOVA, Annnamária. Antitrinitarizmus v náboženských pomeroch horného 

Uhorska. In KÓNYOVÁ, Annamária(ed.). Osobitosti konfesionálneho vývinu východného 
Slovenska v ranom novoveku. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2015. s. 67-70.

6 KÓNYA, Annamária – KÓNYA, Péter. Szlovák reformátusok A XVI – XVIII. 
században. Sárospatak : Hernád Kiadó, 2013. s. 81-82., KÓNYA, Peter. Pod zástavou 
kurucov Protihabsburské povstania v Uhorsku v r. 1670-1711. Prešov : Vydavateľstvo 
Prešovskej univerzity, 2015. s. 54-55. 

7 KÓNYOVÁ, Annamária – KÓNYA, Peter. Kalvínska reformácia... s. 53.
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Šariš, Spiš, Abov, Ugoča a Marmaroš.8 Ich opätovné pokatolíčtenie nie je 
spojené s reformáciou z roku 1517, ale s veľkou schizmou z roku 1054, 
keď sa rozdelila cirkev na  katolícky západ s centrom v Ríme a ortodoxný 
(pravoslávny) východ s centrom v Konštantínopole. V tomto kontexte je 
potrebné poukázať, že nejde o prvé rozdelenie cirkvi, avšak toto rozdele-
nie bolo obradovo, ale aj vývojom nevýraznejšie a primárne sa obradovo 
aj tradíciou dotýka pravoslávnych z územia severovýchodného Uhorska. 

Ide o osobitný príbeh v cirkevných dejinách, ako aj v dejinách kato-
líckej cirkvi a rekatolizácie v Uhorsku vôbec. Gréckokatolíci majú nedoce-
nený podiel na rekatolizácii Uhorska, ktorý začína v roku 1608. V tomto 
roku konvertoval Juraj III. Druget na katolicizmus. Udialo sa tak pod vply-
vom jezuitu Petra Pázmaňa.9 Juraj Druget bol významným magnátom, jeho 
majetky sa nachádzali v Užskej a Zemplínskej stolici a jeho vplyv siahal 
ďaleko za hranice týchto stolíc. Jeho majetky boli vo veľkej miere obývané 
rusínskym obyvateľstvom, ktoré sa hlásilo k pravosláviu. Keďže mal Dru-
get svoje majetky aj v susednom Poľskom kráľovstve, videl konfesionálne 
rozdiely medzi pravoslávnymi na severovýchode Uhorska a v Poľsku. Títo 
(poľskí) veriaci boli už od roku 1596 v únii s katolíckou cirkvou. Preto 
vykonával snahy o realizáciu podobného stavu aj na svojich majetkoch v 
Uhorsku.10 

Juraj III. Druget v tom čase nebol výlučným vlastníkom majetkov ro-
diny Druget. Jeho postavene bolo pomerne vratké, keďže ešte v roku 1602 
sa obhajoval pri obvinení, že si šľachticky titul prisvojil. Drugetovci sa už 
dlhšiu dobu medzi sebou sporili o majetky.11 Grófka Eufrozína Dóciová, 
matka Juraja III. Drugeta, sa sporila v mene syna o majetky s Petrom So-
kolim (Szokolyi) a Šimonom Bánocim. Tí tvrdili, že Juraj III. Druget je 
len poddanský syn z hradného panstva, nakoľko skutočný Juraj mal ako 
malé dieťa spadnúť z rúk slúžke a zomrieť. Údajne sa grófka Eufrozína 
Dóciová z toho pomiatla, šla do dediny pod hradom, našla chlapca vo veku 
jej zosnulého syna a vzala ho za svojho. Jeho údajne neskôr vydávala za 
svojho syna Juraja. Toto svedectvo malo pochádzať od slúžky, ktorá utiekla 

8 Державний архів Закарпатської області – ДАЗО (ďalej DAZO), 64 Мукачівський 
чернечий монастир отців Василіан, м. Мукачево (ďalej 64), Opis 1, inv.č. 4 pag. 
7-8. 

9 HARASZY, Károly, Az Ungi református egyházmegye. Nagykapos : Heiman Vilmos, 
1931. s. 44. 

10 BORZA, Peter. Kapitoly z dejín kresťanstva Dve tisícročia kresťanstva v Európe. Prešov : 
Prešovská univerzita v Prešove, 2013. s. 91-2., GRADOŠ, Juraj. Dejiny Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku do roku 1818. Prešov : Petra, n. o., 2019. s. 208.

11 Štátny archív v Prešove, pobočka Nižná Šebastová (ďalej ŠAPO), fond Druget 
Humenné (ďalej DH), inv.č. 503/1, fasc 4, no 11; ŠAPO, DH, inv.č. 503/1, fasc 4, 
no 12; ŠAPO, DH, inv.č. 503/1, fasc 4, no 13; ŠAPO, DH, inv.č. 503/1, fasc 5, no 1.
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od Eufrozíny ku grófke Törökovej, matke Valentina Drugeta.12 Následne 
Valentín v roku 1601 zaútočil na mesto Užhorod a nad Jurajom III. bol 
vyslovený rozsudok smrti za nezákonne prisvojenie si šľachtického titulu.13 
Valentín sa stal výhradným vlastníkom všetkých drugetovských majetkov 
a Juraj III. s celou rodinou utiekol do Poľska.14 V roku 1602 sa Juraj III. 
obhajoval pred kráľom, avšak svoj majetok nezískal späť, keďže sa musel 
veľkej časti vzdať v prospech kráľa a príbuzných.15 V rodine Drugetovcov 
neustále panovalo napätie. Po smrti Valentína I. v roku 1609 a smrti jeho 
syna Štefana VI. v roku 1610 zdedil všetky drugetovské majetky Juraj III. 
Druget. Juraja dokonca podozrievali z otrávenia svojich príbuzných a v tej-
to záležitosti prebehlo aj vyšetrovanie na stoličnej úrovni. Vina Juraja III. 
avšak nebola nikdy dokázaná.16 

Skôr ako by Juraj Druget podnikol kroky pre pokatolíčtenie pravo-
slávnych, začal pracovať na rekatolizácii evanjelikov a kalvínov. Katolícka 
cirkev nemala v severovýchodnom Uhorsku fungujúce štruktúry, mnohé 
farnosti boli neobsadené, nebol dostatok katolíckych kňazov, kláštory boli 
zdevastované, rovnako mnohé stavby boli po povstaní Štefana Bočkaja 
poškodené. Katolícka obnova znamenala misijné fungovanie v provizór-
nych podmienkach, v dominantne protestantskom, pravoslávnom, prí-
padne konfesijne zmiešanom prostredí, bez základných stavieb a základín 
potrebných pre financovanie kňaza, škôl či farnosti. V týchto lokalitách 
bolo potrebné postupovať ako na misijnom území, kde misionári nebrali 
ohľad na konfesionálnu blízkosť pravoslávnych ku katolíckej cirkvi, ale 
hľadeli na nich rovnako ako na ostatných, teda ako na heretikov, respektíve 
schizmatikov. 

Na severovýchode Uhorska pôsobilo viacero rádov a reholí, ale ru-
sínski obyvatelia prichádzali do kontaktu hlavne s jezuitmi z Humenného, 
neskôr z Užhorodu. Jezuitov v Humennom pozval a aj priamo finančne 
zabezpečil Juraj III. Druget. Vďaka jeho finančnej podpore a zabezpečeniu 
všetkého potrebného sa podarilo utvoriť v Humennom rezidenciu, kto-
rá vykonávala aktívnu misijnú činnosť medzi pravoslávnymi. Vo vzťahu 
k pravoslávnym jezuiti postupovali rovnako ako ku protestantom. Tento 
postup bol zmenený po uzavretí cirkevnej únie z roku 1612 v Krásnom 
Brode. 

12 ŠAPO, DH, inv.č. 503/1, fasc. 5, no 1.
13 ŠAPO, DH, inv.č. 503/1, fasc. 5, no 2; ŠAPO, DH, inv.č. 503/1, fasc. 5, no 5.
14 ŠAPO, DH, inv.č. 503/1, fasc. 5, no 3.
15 ŠAPO, DH, inv.č. 503/1, fasc. 5, no 9.
16 Szirmay, Antonius. Notitia historica comitatus Zempléniensis, Budae: Universitatis 

Pestanae, 1804. s. 136; DAZO, 4 Наджупан Ужанської жупи, м. Ужгород 
Угорського королівства (ďalej 4), opis 2, inv.č. 211, pag. 1.
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Pri rekatolizácii pravoslávnych bolo potrebné zvoliť veľmi špecific-
ký postup. Pravoslávni boli zväčša Rusíni, ktorí používali rusínčinu a v li-
turgickom prostredí cirkevnú slovančinu. Jezuitskí pátri ovládali hlavne 
základné jazyky, ako nemčina, maďarčina a slovenčina. To spôsobovalo 
ťažkosti pri komunikácii s potenciálnym apostatom. V tejto situácii nesta-
čilo kázať, diskutovať, poukazovať na cirkevné učenie, lebo miestni oby-
vatelia mali svojho „pastiera“. Podľa všetkého práve Juraj Druget vedomí 
si rozdielov v obrade, personálnej otázky a znalý poľského modelu, inicio-
val dialógy medzi biskupom v Przemyšli. Juraj Druget určite zvážil všetky 
možnosti rekatolizácie pravoslávnych, musel byť dôkladne oboznámený 
so situáciou, čomu predchádzali dialógy s presbytermi, a rovnako musel 
mať informácie o cirkevnej územnej správe v Poľsku. Dnes vidíme dialóg 
dvoch osôb – zemepána Juraja III. Drugeta a sídelného biskupa przemyšl-
ského Atanáza Alexandra Krupeckého, ale celej udalosti sa určite zúčastnili 
aj nám neznáme osoby. V Krásnom Brode sa nachádzal pred rokom 1610 
drevený pravoslávny chrám, v ňom bola umiestnená divotvorná ikona pre-
svätej Bohorodičky panny Márie. Chrám bol prechodom vojska zničený 
alebo, ako sa píše v Terleckého kronike, ho podpálil niekto z rodu Druget. 
Zo zničeného chrámu sa len neznámym spôsobom zachovala divotvorná 
ikona, ktorá sa našla obďaleč od chrámu. Stavbu nového chrámu finan-
coval Juraj Druget, ktorý ho napriek vtedajším pravoslávnym zvyklostiam 
nechal budovať z kameňa. Na požehnanie chrámu prizval przemyšlského 
biskupa, ktorému bolo povolené, aby vykonal rozhovory s miestnymi pra-
voslávnymi presbytermi a priblížil im cirkevnú úniu. V tom čase nebol sto-
lec pravoslávneho eparchu v Mukačeve naklonený únii ani dialógu o tejto 
záležitosti. Paradoxne, eparcha nebol pod vieroučným vplyvom miestneho 
reformovaného majiteľa, ktorý bol v tom čase katolík Mikuláš Esterházy.17 
Z dochovaných informácií vyplýva, že przemyšlský biskup našiel určitý po-
čet presbyterov, ktorí boli ochotní vstúpiť do únie. 

Na základe neskoršej praxe, ako aj dochovaných správ sa ukazuje, že 
únia pravoslávnych zo severovýchodného Uhorska sa prijímala jedinečným 
spôsobom v celých cirkevných dejinách. Miestni pravoslávni veriaci boli 
ochotní akceptovať správu rôznych eparchov, stačilo, že ho uznali za svoj-
ho posesora. Rovnakým spôsobom vstúpili do únie aj presbyteri v Krás-
nom Brode. Uznanie biskupa sa uskutočnilo na Turíce v roku 1612. O celej 
udalosti sa zachovali informácie v jezuitskej výročnej správe, kde sa nachá-
dza opis cesty biskupa Krupeckého do Krásneho Brodu, ako aj samotný 
akt únie. Udalosť sprevádzali nepokoje, dokonca aj útok na zemepána a 
biskupa, ale aj uzdravenia, ktoré sa udiali pri zázračnom obraze. Práve tou-

17 DUCHOŇOVÁ, Diana. Palatín Mikuláš Esterházy Dvorská spoločnosť a aristokratická 
každodennosť. Bratislava : Veda, 2017. s.31-40.
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to udalosťou v Krásnom Brode začína obdobie uniatov a postupného po-
katolíčtenia pravoslávnych. Mená presbyterov a lokality, ktoré začali patriť 
do jurisdikčného územia poľského biskupa, sú na základe stavu poznania 
známe. Z dochovaných správ vyplýva, že biskup aj Juraj Druget chceli po-
kračovať v už započatom diele, o čom svedčí komunikácia z roku 1614.18

Pravoslávne farnosti začiatkom povstania Gabriela Betlena stratili 
svoje postavenie. Reformované cirkevné štruktúry vykonávali kroky k ich 
postupnej konverzii na kalvinizmus. Zvlášť je to možné badať v Užskej 
a Zemplínskej stolici, kde mnohé reformované fílie sú bývalé pravosláv-
ne farnosti. Postoj pravoslávnych veriacich voči reformovaným kazateľom 
bol odmietavý, veriaci neboli ochotní podieľať sa na financovaní farnosti 
ani podstúpiť akékoľvek zmeny. Mnohé lokality, ako Klokočov, Kaluža, 
Závadka a iné v Užskej stolici sú uvedené v reformovanej kanonickej vizi-
tácii z roku 1618/1619 ako reformované fílie miestnych matkocirkevných 
zborov. Do akej miery sa tieto zbory podieľali na chode farnosti nám dnes 
nie je známe, ukazuje to len postup reformácie v 17. storočí. 

Po skončení povstania Gabriela Betlena nastáva upevnenie postavenia 
protestanských konfesií v Uhorsku. V čase povstania zomiera Juraj III. 
Druget, ktorý ešte v počiatkoch povstania s najatým vojskom zaútočil proti 
povstalcom, následne sa utiahol do Poľska, kde aj zomrel.19 Po Mikulov-
skom mieri Ján X. Druget (syn zosnulého Juraja) aktívne bojoval o navrá-
tenie majetku a urýchlenie dedičských konaní po svojom otcovi. S Jánom 
Drugetom sa do Humenného vrátili jezuiti, ktorí utiekli pred hrozbou voj-
ny. V duchu obnovy sa postupovalo aj voči uniatom z Krásneho Brodu. Na 
základe dekrétu Žigmunda Rákociho z 28. marca 1623 je jasné, že viacerí 
presbyteri z územia Makovice boli daní na rovnakú úroveň s katolíckymi 
kňazmi a boli oslobodení od poddanských povinností voči svojmu zeme-
pánovi. Tieto lokality boli lokalizované v Šarišskej stolici a ide o lokality 
Kurimka, Ladomirová, Rovné, Andrejová, Soboš, Šarišský Štiavnik, Be-
ňadikovce, Nižná Jedľová, Svidnička, Driečna.20 Existencia týchto farností 
poukazuje na regionálne pretrvanie únie, ako aj určitú stagnáciu postupu 
rekatolizácie.

Udalosti nasvedčujú, že v prostredí pravoslávnych štruktúr nastala re-
organizácia cirkevnej správy. Variabilita označenia mukačevského eparchu 
poukazuje na nejasnosť jeho sídla. Z prameňov jasne vyplýva, že v regióne 

18 ŠAPO, DH, inv.č. 828, 16/1614.
19 DAZO, 4, opis 18, inv.č. 1 pag. 1-5., HARASZY, Károly, Az Ungi... s. 45., LACKO, 

Michal. Užhorodská únia karpatských rusínov s katolíckou cirkvou. Trnava : Dobrá kniha, 
2012. s. 25.

20 DAZO, 151 Правління Мукачівської греко-католицької єпархії, м. Ужгород 
(ďalej 151), opis 25, inv.č. 45.
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severovýchodného Uhorska pôsobili dvaja eparchovia, jeden v Mukačeve 
a druhý v Hrušove. Na základe dochovaných správ je jasné, že eparcha 
v Mukačeve bol rusínskym eparchom a hrušovský zase valašským epar-
chom. V 16. storočí sa z listín vytráca toponimálne označenie biskupa, 
ktoré pri jeho oslovení určovalo jeho reziduovanie. V tomto kontexte nie 
je možné hovoriť o sídelných eparchoch či eparchii. V priebehu storočia 
je možné vysledovať viaceré označenia eparchu z Mukačeva. V urbároch 
sú v 16. storočí odovzdávané dávky rusínskemu biskupovi z kláštora (Epis-
copi Ruthenici ab monasterÿ) alebo ho označujú ako rusínskeho biskupa (Episco-
po Ruthenorum).21 Rovnako dekréty vydané panovníkom Ferdinandom ho 
spomínajú ako gréckeho biskupa z chrámu sv. Mikuláša (eppus Græcæ religionis 
præfatæ b. Nicolai), ale hovoria o ňom aj ako o biskupovi z Rusínov v kláštore 
sv. Mikuláša (eppus Ruthenorum in claustro b. Nicolai) či jednoducho o biskupovi 
v kláštore sv. Mikuláša (eppum in claustro b. Nicolai).22 Paralelne pri eparchovi 
v Mukačeve pôsobil aj eparcha v Hrušove. V Mukačeve v 50. rokoch 16. 
storočia pôsobil eparcha Ladislav. V tom čase (rok 1556) pôsobil v Hru-
šove eparcha Hilár, ktorého v listinách označovali ako rusínskeho biskupa 
z kláštora sv. Michala (eppum Ruthenum, ut claustrum s. Michælis).23 Eparcha Hi-
lár pôsobil v Hrušove asi do roku 1558, keď sa presunul do Mukačeva.24 
Z dochovaných listín vyplýva, že označenie, ktoré bolo použité v 90. ro-
koch 15. storočia, sa prestalo používať. Ani jeden z biskupov nebol sídelný 
biskup, ale iba člen kláštora. Izabela, manželka Jána Zápoľského, označila 
Hilára ako Episcopi ex cæterorum Fratrum Monachorum in Claustro Ruthenorum 
Divo Nicolao, teda ako biskupa spomedzi bratov mníchov ruténského kláštora Miku-
láša divotvorcu, teda rovnako ho netitulovala ako sídelného biskupa v Muka-
čeve.25 

Podľa výsad konšantínopolského patriarchu Antonia z roku 1391 bol 
post predstaveného kláštora v Hrušove spojený s biskupskou vysviackou.26 

21 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (ďalej MNL-OL), E 156 - a. - Fasc. 
097. - No. 029., pag. 33 – 35.

22 DAZO, 64, opis 1, inv.č. 4 pag. 13., HODINKA, Antal. A Munkácsi gor. szert. püspökség 
okmánytára I. köt 1458-1715. Ungvár : Szerző kiadása, 1911. s. 12-14., BAZILOVIČ, 
Joaniko. Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi v Uhorsku. (BIZOŇOVÁ, Monika – CORANIČ, 
Jaroslav(eds.). Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2012. s. 35-37.

23 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 16.
24 DAZO, 151, opis 25, inv.č. 25 pag. 1. HODINKA, Antal. A Munkácsi...  s. 16-17.
25 DAZO, 151, opis 25, inv.č. 25 pag. 1.
26 Arhivele Naționale ale României – Sibiu (ďalej ANRS), Colecția de acte fasciculate 

(ďalej C), G. Probleme religioase (ďalej G), Nr. 1, f. 1-3., державний архів 
закарпатської області (ďalej DAZO), 151 Правління Мукачівської греко-
католицької єпархії, м. Ужгород (ďalej 151)/25, 11 pag. 3-4., MIHÁLYI, János. 
Máramarosi diplomák a XIV. és XV. századból. Máramaros-Sziget : Mayer és Berger, 
1900. s. 109-111.
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Z doložených správ vyplýva, že archimandriti v Hrušove naďalej prijímali 
chirotoniu a rovnako tak konali aj v Mukačeve. V roku 1498 postupoval 
eparcha Ján autonómne vo vzťahu k predstavenému kláštora v Hrušove.27 
Na autonómnosť poukazuje aj vysvetlenie baziliánskych mníchov a ich 
voľba biskupa spomedzi seba. Už v roku 1569 mnísi píšu o spôsobe voľby 
eparchu, pričom svojho nástupcu vyberá starý eparcha.28 Následný vývoj 
v 17. storočí zmenil tento princíp a eparchu začal vyberať zemepán hradu 
v Mukačeve.29

Sedemnáste storočie prinieslo výrazné zmeny v živote pravoslávnych 
veriacich, ktorí boli v pôsobnosti biskupov z Mukačeva a Hrušova. Nepo-
koje, ktoré sprevádzajú celé 17. storočie, zastihli aj kláštor v Hrušove. Kláš-
tor bol v roku 1607 obnovený a biskup, ktorý v kláštore býval, už nebol 
označovaný prídomkom z Hrušova. Eparchu z Hrušova titulovali ako Eppo 
Valachico, teda valašský biskup.30 Eparcha z Mukačeva bol na začiatku storo-
čia označovaný ako eppum Rutenorum ritus Græci in monasterio prope Munkacz, 
teda ako rusínsky biskup gréckeho rítu v kláštore neďaleko Mukačeva.31 V spisbe 
sa používali všetky už spomenuté výrazy, rovnako sa po storočí znova ob-
javuje tvar mukačevský biskup (eppus Munkachientis). Dôvody návratu k to-
muto tvaru súvisia s postupným administratívnym vývojom v pravoslávnej 
cirkvi.32 V roku 1623 je vymedzené územie Gréckej únie (teritoriálny spo-
lok), ktorej príslušníci boli presbyteri z územia stolíc Bereh, Uh, Sabolč, 
Zemplín, Marmaroš a Šariš.33 Vymedzenie tohto zväzku dosvedčuje pro-
ces utvárania územného členenia podľa vzoru katolíckej cirkvi. Nebolo to 
však vymedzenie územia eparchie, ale autonómneho celku, nakoľko po 
200 rokoch autochtónneho vývoja a zintenzívnení reformačného tlaku, 
bolo potrebné územie striktne vyčleniť. Územné spoločenstvo bolo vnú-
torne členené na obvody. Nasvedčuje to mandát, ktorý vydal v roku 1624 
Rákoci, a v ktorom udelil slobody presbyterom z Makovice. Tá bola neskôr 
osobitným obvodom.34 

27 DAZO,151, opis 25, inv.č.19 pag. 1., HODINKA, Antal. A Munkácsi...  s. 9-10.
28 HODINKA, Antal. A Munkácsi...  s. 21-23.
29 ŽEŇUCH, Peter – VASIĽ, Cyril. Cyrillic Manuscripts from East Slovakia Slovak Greek 

Catholics: Defining Factors and Historical Milieu = Cyrilské rukopisy z východného Slovenska 
Slovenská gréckokatolíci, vzťahy a súvislosti. Roma – Bratislava – Košice : Pontifico 
Istitutio Orientale – Slavistický kabinet SAV – Centrum spirituality Východ – Západ 
Michala Lacka, 2003. s.  252.

30 DAZO,151, opis 25, inv.č. 36 pag. 1., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 37 pag. 1., DAZO, 64, 
opis 5, inv.č. 16 pag. 11., Odpisy sa zachovali v maďarskom jazyku, kde je uvedené 
„olàh pőspökök“.

31 HODINKA, Antal. A Munkácsi...  s. 43. 
32 HODINKA, Antal. A Munkácsi...  s. 44. 
33 HODINKA, Antal. A Munkácsi...  s. 53., DAZO, 64, opis 1, inv.č. 4 pag. 2-3.
34 DAZO, 151, opis 25, inv.č. 45 pag. 1., HODINKA, Antal. A Munkácsi...  s. 56-57.
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Od roku 1627 sa už nespomína Grécka únia, rovnako sa nespomína 
samostatne ani eparcha v Mukačeve a Marmaroši. Tieto tituly boli spojené. 
Nového eparchu v listinách označovali ako biskupa mukačevského a mar-
marošského (eppo Munkacsiensi et Maramorosiensi).35 Biskup bol menovaný 
Gabrielom Betlenom, zemepánom Mukačeva, ktorý ho vybral ako vhod-
ného pre danú pozíciu. Administratívne ho menoval ako eparchu mukačev-
ského a marmarošského, čím znova inak vymedzuje jeho jurisdikciu. Jasne 
z toho vyplýva, že post biskupa v Marmaroši nebol obsadený. Eparcha 
Ján Gregorovič mal určenú svoju jurisdikciu na území Gréckej únie z roku 
1623, ku ktorej bola pripojená stolica Satmár. Tiež mu bolo vydané prá-
vo na slobodný pohyb na území, ktoré bolo vymedzené stolicami Bereh, 
Uh, Sabolč, Zemplín, Satmár a Marmaroš.36 Na administratívno-právne 
vymedzenie vplývalo aj kánonické usporiadanie Jágerskej diecézy, na ktorej 
území rezidovali pravoslávni, ako aj uvedení eparchovia. Územie, ktoré sa 
spomína ako spravované epachrom, siahalo od severných a východných 
hraníc Uhorska po západnú hranicu Jágerskej diecézy. Južnú hranicu mô-
žeme vymedziť hranicami stolíc Marmaroš, Satmár, Sabolč a Zemplín. 
Územie týchto stolíc nemôžeme vnímať v úplnosti, nakoľko mohlo ísť len 
o časť územia, kde sídlili pravoslávne farnosti v jurisdikcii eparchu. 

Z obsahu menovacieho dekrétu vyplýva, že pravoslávni eparchovia 
boli od roku 1627 pod mocenským vplyvom reformovaných seniorov. Tou-
to zmenou je možné sledovať zbližovanie týchto dvoch konfesií, zvlášť na 
administratívnej úrovni.37 Vieroučný, ako aj administratívny vplyv refor-
movaných štruktúr bol pravoslávnymi biskupmi vnímaný ako nežiadúci 
stav, ktorý jasne smeroval k postupnému prijatiu reformácie. Pravoslávna 
cirkevná správa, ktorá už bola oslabená rekatolizáciou aj reformáciou, bola 
nutne odkázaná na to, aby si jasne vybrala smer. Dôležité je sledovanie 
podpory, ktorú dostal eparcha Gregorovič. Nakoľko voľba eparchu sa 
mala diať v Mukačeve, konala sa pod záštitou kapitána hradu Jána Balinta. 
Kapitán Balint bol zanietený kalvín. Práve on ako správca pevnosti mal 
zásadný vplyv na konfesionálny vývoj pravoslávnych. V listine datovanej 
k roku 1627 sa uvádza, že uvedený biskup má podporu reformovaných 
štruktúr, ktoré mal právo kontrolovať.38 Z listu vyplývajú dve skutočnosti. 
Prvá, že uvedený biskup má na starosti dve konfesie – pravoslávnych a re-
formovaných, druhá, že dokument neobsahuje zmienku o latinskej cirkvi, 

35 DAZO, 151, opis 25, inv.č. 52 pag. 1-3., HODINKA, Antal. A Munkácsi...  s. 57-59.
36 DAZO, 151, opis 25, inv.č. 57 pag. 1.
37 DAZO, 151, opis 25, inv.č. 52 pag. 1-3., HODINKA, Antal. A Munkácsi...  s. 57-59.
38 DAZO, 151, opis 25, inv.č. 52 pag. 2. = „...imo promovemus, præficimus et surrogamus per 

præsentes juxta antiquitus observatam Consuetudinem suam, cum Digmitatis et Authoritatis 
Ep̅p ̅a ̅lis in omnes Seniores, Præsbyteros, Pastores, Monasteriorum, Hegumenos et Archimandritas, 
ac alios cujusvis Ordinis et dignitatis Eccleticos Suos...“
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teda tvrdenie o práve vizitovať chrámy a ich správcov nie je všeobecným, 
teda ani marginálnym tvrdením. Práve absencia akejkoľvek zmienky o ka-
tolíckych štruktúrach či kňazoch poukazuje na zbližovanie reformovanej 
cirkvi s pravoslávnou. 

V oblasti severovýchodného Uhorska nejde o jediné prípady nábožen-
ského zblíženia. Eparcha Dozitej z kláštora v Hrušove, ktorý sa tituloval 
ako eparcha marmarošský, získal svoj titul úplatkom reformovanej šľachty 
na Marmaroši, ktorej sľúbil finančnú kompenzáciu. Ešte zarážajúcejším 
prípadom je pop Demeter, ktorý sa tituloval ako eparcha, avšak nikdy ne-
získal chirotóniu. Svoju činnosť vykonával v reformovanom duchu.39

Zbližovanie a ovplyvňovanie pravoslávnej cirkvi reformovaným uče-
ním bolo pre väčšiu časť presbytéria stimulom k úvahe o budúcnosti svojho 
obradu a viery. Celý obraz pravidiel, ktorými sa museli riadiť pravoslávni 
v spolužití s reformovanou cirkvou, by sa dal charakterizovať prostred-
níctvom obsahu menovacieho dekrétu eparchu Štefana Šimončiča. Šimon-
čičovi vydal dekrét Juraj I. Rákoci, ku ktorému šli rovnako po menovací 
dekrét do Gyulafeheváru aj Ján Gregorovič, Bazil Tarasovič, Dozifej či Ján 
Jusko. Podľa rákociovských nariadení mala byť kázeň, ako aj liturgia v ľu-
dovej reči, teda malo sa upúšťať od cirkevnej slovančiny. Cirkevná náuka 
sa mala riadiť a vysvetľovať katechizmom, ktorý vydal knieža. K svätému 
prijímaniu mohli pristúpiť výlučne dospelé osoby. Čo sa týkalo kultu svä-
tých a Božských osôb, ich obrazy mali byť vnímané ako výzdoba chrámu, 
nesmeli požívať žiadnu úctu. Dôležitým prvkom bol vplyv na sviatosť 
manželstva, ktoré bolo možné rozviesť. Rákoci vyžadoval, aby bola kaž-
doročne zvolaná synoda presbyterov, ktorej mal predsedať reformovaný 
superintendent alebo senior. Vo farnostiach mali vzniknúť sedrie, ktoré 
mali na starosti miestnu správu a podliehali kazateľom. Bolo prísne zaká-
zané sobášiť a krstiť Uhrov. Ak sa pravoslávni veriaci rozhodnú, že prijmú 
kalvinizmus, nesmie sa im brániť ani proti tomu podniknúť žiadne kroky.40

Diametrálne odlišná situácia bola na majetkoch, ktoré patrili Druge-
tovcom. Výsledok povstania Gabriela Betlena spôsoboval problémy dedi-
čovi Jánovi X. Drugetovi, ktorý musel bojovať za uplatnenie svojho dedič-
ského práva na majetok. Ján X. na stoličnom súde deklaroval svoje práva 
už v roku 1623.41 Celá situácia sa vyriešila až v roku 1629, keď získal Ján 
X. celé svoje dedičstvo.42 Určitým demonštrovaním moci a postoja voči 
nekatolíkom bolo rozhodnutie Jána Drugeta nechať zbúrať reformovaný 
chrám, ktorý stál na Soľnej ulici v Užhorode. Druget už v roku 1626 zru-

39 LACKO, Michal. Užhorodská únia... s. 72-73.
40 Archivu : pentru filologia si istoria. 1870, č. 32, s. 625-640.
41 DAZO, 4, opis 2, inv.č. 393 pag. 4.
42 ŠAPO, DH, 273/E3., ŠAPO, DH, 650/5. 
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šil viaceré reformované farnosti na svojich majetkoch a odobral im všet-
ky príjmy plynúce na základe už dávnejších darov jeho predkov. Chrám v 
Užhorode bol do zničenia používaný reformovanými veriacimi. Ján Druget 
nariadil, že na jeho mieste bude postavený nový katolícky chrám s patrocí-
niom sv. Juraja.43 Drugetov postoj bol stimulom pre eparchu Bazila Tara-
soviča, ktorý spravoval eparchiu od roku 1633 po smrti Jána Gregoroviča.44 
Z dochovaných informácií nie je možné usudzovať, že by mal Gregorovič 
záporný postoj voči reformovaným, dokonca jeho postoje tomu nijako ne-
nasvedčujú. Výber Bazila Tarasoviča ako nového eparchu bol pragmatický, 
nakoľko si uvedomoval existenčnú otázku pravoslávnych v tomto regióne. 

Tarasovič bol skutočne erudovanou osobou s rozhľadom a schopnos-
ťou čítať vývoj situácie. Eparcha, vidiac vývoj na rákociovských majetkoch 
(Berežská a Zemplínska stolica) s jasne autonómnym postavením uniatov 
na území Drugetovcov a katolíckych Rákociovcov, podnikol kroky pre 
zblíženie sa s katolíckou cirkvou. Pravdepodobne sa počas svojich vizi-
tačných ciest stretol s przemyšlským biskupom. Na kontakty s poľskými 
uniatmi upozorňujú aj neskoršie udalosti.45 Rovnako sa biskup stretol aj 
s jágerským biskupom Jurajom Lipajom, s ktorým viedol medzikonfesio-
nálny dialóg. Po roku 1639 nastal zvrat vo vzťahu reformovaných zeme-
pánov a pravoslávneho biskupa. Eparcha Bazil si začal v roku 1639 písať 
s jágerským katolíckym biskupom Jurajom Lipajom. Korešpondencia sa 
postupne premenila na rokovanie o únii. Podmienky rokovania nepozná-
me, vieme len to, čo nasledovalo. Rokovania boli prerušené udalosťami 
v decembri 1640, prerušenie bolo naplánované a rátalo sa aj so symbo-
lickou výpoveďou. Totiž, asi na sviatok svätej Lucie, v čase, keď eparcha 
Tarasovič slúžil liturgiu v chráme (teda v ranných hodinách), bol počas 
liturgie zatknutý kapitánom Ballingom. Eparchu Bazila Tarasoviča viedli 
mestom pred zrakom všetkých veriacich od chrámu až na hrad v okovách 
a liturgickom rúchu, následne bol dlhodobo väznený.46 Konanie kapitána 
Ballinga vyvolalo protesty od Jána Drugeta (9. jún 1641), elektovaného 
biskupa Štefana Simandiho47 (17. jún 1641) či Jágerskej kapituly (23. jún 
1641).48 Dokonca sa o danú skutočnosť zaujímal aj cisár Ferdinand III.49 

43 ŠAPO, DH, 652/6., DAZO,  4, 2, inv.č.  466 pag. 1.
44 DAZO 151, opis 25, inv.č. 61.
45 DAZO 151, opis 25, inv.č. 73.
46 DAZO, 151, opis 25, inv.č. 71, pag. 1-2.
47 GAMS, Pius Bonifacius. Episcoporum ecclesiae catholicae. Ratisbonae : Typis et Sumtibus 

Georgii Josephi Manz, 1873. s. 382.
48 DAZO, 151, opis 25, inv.č. 70., DAZO, 151, opis 25, inv.č. 71., DAZO, 151, opis 25, 

inv.č. 72.
49 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 88-105., BASILOVITS, Joannicio. Brevis notitia 

fundationis Theodori Koriathovits [...] I. Cassoviæ : Ellingeriana, 1799. s. 65-77.
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Bazil Tarasovič spísal 12. júla 1641 žalobu voči kapitánovi Ballingovi, ob-
sahujúcu osem bodov, ktoré nám približujú dôvody uväznenia. V krátkosti 
by sa dali tieto body charakterizovať takto: 1. Snaha odtrhnúť sa od závi-
slosti na mukačevskom zemepánovi; 2. Zasielanie časti príjmu do Poľska; 
3. Prijímanie presbyterov z Poľska; 4. Zaťažovanie sedliakov, od ktorých 
mal eparcha neprávom vymáhať poplatky; 5. Reakcie sedliakov, ktorí sa 
na eparchu sťažovali; 6. Hostiny pre poľské návštevy na trovy zemepána; 
7. Požadovanie odvodov z viníc v obciach Ivanny, Lauka a Lohovo, ktoré 
mu prislúchali; 8. Kontakt s poľským biskupom, resp. s inými biskupmi.50 
Obvinenia vychádzali z činov eparchu Bazila. Eparcha mal v minulosti 
kontakty s poľskými uniatskými biskupmi a písal si s biskupom Lipajom. 
Dokonca aj neskôr bola bežná prax prijímať presbyterov, ktorí boli vysvä-
tení v Poľsku, dokonca aj samotný Bazil bol Poliak.51 Eparcha nemal reálne 
možnosti ako sa brániť, bol poddaným a patril do právomoci mukačevské-
ho kapitána, ktorý spravoval mukačevský majetok. Eparcha bol prepustený 
na základe už spomínaných protestov. Z protokolov zápisu súdu poznáme 
mená svedkov, ktorí svedčili proti eparchovi. Sú to Mikuláš Lučkai, De-
meter Pap Lučkai, Mikuláš Vakan, Ladislav Holdoš, Gregor Bohič, Šte-
fan Jusko, Ján Jusko, Štefan Fodor, Juraj Belič, František Topohan, Šimon 
Bota, František Viznicei, Martin Viznicei, Zanislo Viznicei, Ján Bobaľškai 
a František Medencei.52 Pri niektorých menách bolo uvedené, že ide o pres-
bytera. To, či daný presbyter inklinoval ku kalvinizmu, nie je známe, ale 
jeden zo svedkov – Ján Jusko sa stal neskorším eparchom inklinujúcim ku 
kalvínskej správe. Bazil Tarasovič bol ešte v priebehu roku 1641 viackrát 
uväznený a prepustený. Nakoniec bol prepustený a vykázaný z panstiev 
kniežaťa Rákociho. 

Udalosti s Tarasovičom znamenali pokrok rekatolizácie. Eparcha Tara-
sovič šiel do Jasova k biskupovi Lipajovi, ktorý s eparchom naďalej viedol 
dialóg o únii. Bazil Tarasovič vyznal v roku 1642 personálnu úniu, udialo 
sa tak na kráľovskom dvore.53 Úniu vyznal v máji v prítomnosti cisára Fer-
dinanda III. a viedenského nuncia, avšak formulácia nebola podľa smerníc 
katolíckej cirkvi, a tak vyznanie zopakoval pred biskupom Lipajom. Biskup 
bol usídlený do mesta Nagykálló, kde mu cisár daroval dom a rentu.54 

50 DAZO, 151, opis 25, inv.č.. 69, pag. 1-2.
51 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 87, pag. 2., „Basil Tarasovic ex Polonia Ruthenus“
52 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 98-99, 129-130., LEHOCZKY, T. Munkácsi 

püspökök sorsa a XVII. században. In Történelmi tár. Budapest : A magyar történelmi 
társúlat tulajdom, 1887, s. 133-143., (Mená sú preložené do slovenského ekvivalentu)

53 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 133., JANKA, Gy. Az ezeréves egri egyházmegye 
és a görög katolikusok. In Athanasiana. ISSN 1219-9915, 2004, roč. 19, s. 149. 

54 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 143., LIŠKA, A. Užhorodská únia. Genéza 
vzniku a analýza únijného materiálu z Užhorodu. In Rekatolizácia protireformácia 
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Bazil Tarasovič pôsobil z veľkej miery medzi srbským obyvateľstvom 
Sabolčskej stolice a v stoliciach Zemplín, Uh, a Šariš. Bazil neskôr získal 
pre myšlienku únie pravoslávneho mnícha Petra Parténia. Je možné, že 
Peter pôsobil ako mních v mukačevskom či krásnobrodskom kláštore.55 
Kontakt Bazila s Petrom počas politických zmien vychádza z lokalizácie 
jeho rodiska v Szakoly.56 Peter Parténius ostal v oblasti, ktorú spravoval 
Tarasovič z Nagykálló a pokladá sa za lobistu pre personálne únie (per-
sonálna únia = osobné vyznanie jednoty presbytera s inou denomináciou, 
bez účasti veriacich).

Únia Bazila Tarasoviča nebola cirkevnou úniou medzi katolíckou 
cirkvou a pravoslávnou cirkevnou štruktúrou v Mukačeve. Celá únia bola 
odtrhnutá od veriaceho ľudu a primárne zameraná na presbyterov a ich 
správcu. Časť eparchie bola v únii už pred správou Bazila Tarasoviča, ale 
jurisdikčne spadala pod poľského biskupa. Viaceré farnosti, ktoré sa na-
chádzali na majetkoch katolíckych zemepánov sa postupne dostali pod 
správu Bazila Tarasoviča z Nagy Kallo.57  Eparchia bola v období od uväz-
nenia Bazila Tarasoviča (1640) až po usídlenie v Nagykálló v Sabolčskej 
stolici (1643) riadená reformovanými presbytermi. Od roku 1642 spravo-
val východnú časť Mukačevskej eparchie Ján Jusko.58 V Uhorsku takáto 
správa existovala už skoro desaťročie.59 Spôsob správy, ktorú zvolil Jusko, 
pripomínal vo väčšine riadenie reformovaných farností. Na návrh Jána Bal-
linga bol Ján Jusko 6. mája 1643 menovaný Jurajom I. Rákocim za muka-
čevského eparchu.  Zblíženie reformovaných a pravoslávnych nemalo len 

a katolícka reštaurácia v Uhorsku - Rekatolizáció ellenreformáció és katolikus megújulás 
Magyarországon. Prešov : Vydavateľstvo PU v Prešove, 2013, s. 339.

55 Bol bazilián. Porovnaj DAZO, 151, opis 1, inv.č. 25 pag. 3 „Rnđo Petro Parthenio ordinis 
S. Basilӱ Religioso Ritũs Græci Catholicæ Romanæ Ecclesiæ Unito“.

56 Obec neďaleko Nagykálló, Sabolčská stolica. M. Lacko predpokladá, že pochádzal 
z rovnomennej obce v Bratislavskej stolici, ale táto teória má viacero trhlín, zvlášť 
to, že túto časť nespravoval mukačevský eparcha., Informáciu o rodisku porovnaj 
Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Munkacsensis ad annum domini 
1878. Ungvarini : Typis Haeredum Caroli Jager, 1878. s. 20.

57 JANKA, Gy. Az ezeréves egri... s. 150., VASIĽ, Cyril. Kánonické pramene byzantsko-
slovanskej katolíckej cirkvi v Mukačevskej a Prešovskej eparchii v porovnaní s Kódexom kánonov 
východných cirkví. Trnava : Dobrá kniha, 2000. s. 40.

58 VÉGHSEŐ, T. Reflections on the Background to the Union of  Uzhhorod/Ungvár 
(1646). In Eastern Theological Journal. ISSN 2416-2213, 2015, roč. 1, č. 1, s.. 163.

59 V Marmarošskej stolici bol od roku 1634 eparchom Demeter, ktorý nebol ani 
vysväteným kňazom a bol skôr politickou osobou. Demeter bol dosadený do tejto 
funkcie zemepánmi stolice a titul eparchu si kúpil. Svoj úrad zastával do roku 1639, 
kedy ho marmarošský župan odvolal. Župan zvolal sobor, na ktorom zvolili nového 
eparchu – Bazila Tarasoviča. Čo bolo v období po roku 1639 s Demeterom nevieme. 
Porovnaj LACKO, Michal. Užhorodská únia karpatských Rusínov s katolíckou Cirkvou. 
Trnava : Dobrá kniha, 2012. s. 72-73.
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personálny charakter (ad personám) ako po Tarasovičovej únii. Formulácia 
o reformovanej podpore v menovacom dekréte sa uvádza aj pri eparchoch 
Bazilovi Tarasovičovi a Jánovi Juskovi.60 Z výpovedí v súdnom spore voči 
Tarasovičovi vyplývalo, že nový eparcha (Jusko) má antikatolícke názory 
a sympatizuje s kalvinizmom. Bol servilný voči kapitánovi Balintovi, ktorý 
bol zanietený kalvín. Jusko mal riadiť eparchiu podobne ako reformova-
ní superintendenti, dokonca neexistujú žiadne správy o jeho chirotónii.61 
Označovať Juska ako eparchu je sporné, nakoľko bol len menovaný (ele-
ktovaný). 

Po vypuknutí povstania Juraja I. Rákociho bol biskup Tarasovič znova 
zajatý. Rekatolizačná činnosť vo vzťahu k pravoslávnym bola prerušená 
a znovu sa posilnil vplyv reformovanej cirkvi voči veriacim gréckeho rítu. 
Relikty zblíženia i odporu je možné sledovať v druhej polovici 17. storočia. 
Svedčia o tom vizitácie reformovaných seniorov, ktorí navštevovali aj chrá-
my gréckeho rítu. Z výpovedí je jasné, že interiér chrámu bol zachovaný 
aj počas spolužitia (vizitátor označil, že chrám je vybavený východnými 
zástavami – t.j. ikonami), avšak voči obradovým zmenám existoval silný 
odpor, ktorý vyústil aj bitkou kazateľov či ich zabitím.62 Rákociho usmer-
nenia silne ovplyvnili a obmedzili pravoslávnych v Uhorsku a svoje stopy 
zanechali aj na uniatoch. Špecifické sú práve dve oblasti, v ktorých vplyv je 
možné badať asi najdlhšie v 17. a 18. storočí. Ide o spoločnú správu sakrál-
nych priestorov a problematiku manželstva. Medzikonfesionálne spolužitie 
je možné postrehnúť na základe spoločného užívania sakrálnych objektov, 
ktoré pretrvalo aj do uniatských čias.

Drugetovci po povstaní Juraja I. Rákociho pokračovali v dávno začatej 
rekatolizácii pravoslávnych. Ján X. Druget po surjekcii v prospech Bazi-
la Tarasoviča začal z Užhorodu vytvárať náboženské centrum rodinných 
majetkov. Vplyv na Drugetove postoje mali aj náboženské väzby, keďže 
manželka Jána X. bola Anna Jakušičová, sestra jágerského biskupa Juraja 
Jakušiča. Keď Ján X. náhle 22. novembra 1645 zomrel, majetky dočas-
ne spravoval biskup Jakušič, ktorý sa aj vyskytuje v drugetovských príj-
mových súpisoch.63 Prítomnosť jágerského biskupa v Užhorode, ako aj 
priamy kontakt s pravoslávnymi presbytermi viedol k vzájomnému zblí-
ženiu. Presbyterov nie je možné vnímať ako nevediacich o situácii s ich 

60 DAZO, 151, opis 25, inv.č. 61 pag. 1-3., Magyar Nemzeti Levéltár, Országos 
Levéltára, Sekcia F, Gyulafehévári Káptalan Országos Levéltára, Liber reg. XX. Pag. 
330. 

61 VÉGHSEŐ, T. Reflections... s. 163.
62 KÓNYOVÁ, Annamária – KÓNYA, Peter. Kalvínska reformácia a reformovaná cirkev 

na východnom Slovensku v 16.-18. storočí. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 
v Prešove, 2010. s. 165.

63 ŠAPO, DH, inv.č.  650/7 A.
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eparchom. Či už nasledujúc príklad svojho biskupa Bazila Tarasoviča alebo 
z popudu bazilánov, začali presbyteri kroky vedúce k druhej únii.

Presbyteri vstúpili do personálnych únií (hromadne) 24. apríla 1646 
v Užhorode, keď uznali za svojho biskupa a legitímneho posesora jáger-
ského sídelného biskupa Juraja Jakušiča.64 Kontext únie je iný ako sa vníma 
v historiografii aj v porovnaní s úniou v Krásnom Brode. O priebehu únie 
vieme pomerne málo. Miestom uzatvorenia únie bolo mesto Užhorod, do 
úvahy prichádzajú dva chrámy – 1. kaplnka na hrade, 2. chrám v meste. 
Tradícia sa často prikláňa k prvému, a teda hradnej kaplnke.65 Prihliadnuc 
na význam udalosti, vnímame ako miesto únie Chrám sv. Juraja v meste na 
vtedajšej Soľnej ulici. Predsa išlo o významnú udalosť a chrámový sviatok. 
V tomto čase nebolo zvykom presúvať odpustovú slávnosť na nedeľu ako 
dnes, ale slúžila sa v deň sviatku. O únii vieme, že do nej vstúpilo 82 pres-
byterov z okolia Užhorodu, resp. zo Zemplínskej a Užskej stolice. Severné 
lokality boli už v únii s katolíckou cirkvou, ale dokument, ktorý interpre-
tujeme ako úniu z roku 1646, je prísahou vernosti.66 Vnímanie dokumentu 
ako cirkevnej únie je až druhoradé. Hlavnou otázkou je uznanie jágerského 
biskupa presbytermi za svojho správcu. Práve pre tento kontext sú medzi 
podpísanými aj presbyteri zo severných lokalít od hraníc s Poľskom, ktoré 
mohli byť v únii už od roku 1612, ale ich správcom bol poľský biskup. 
Táto rovina poukazuje, že únia z Krásneho Brodu neupadla do zabudnu-
tia, dokonca označiť tento dialóg za neúspech, by bolo prehnaným hod-
notením. Rovnako v prísahe vernosti absentujú akékoľvek podmienky, čo 
utvára špecifický kontext, a to, že otázka cirkevnej integrity v katolíckych 
štruktúrach nebola dôležitá z pohľadu jágerského biskupa, ale z pohľadu 

64 ŠA PO, DH, k 267, inv.č. 652/8.,
65 ŠA PO, DH, k 267, inv.č. 652/8., VÉGHSEŐ, Tamás. „...mint igaz egyházi ember...” 

A történelmi Munkácsi Egyházmegyegörög katolikus egyházának létrejötteés 17. századi fejlődése. 
Nyíregyháza : Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 2011. s. 57-
58., ŠTURÁK, P. Historický vývoj Gréckokatolíckych eparchií v našom regióne. 
In Theologos 1/2009, ISSN 1335-5570, 2009, č. 1, s. 60., HARAKSIM, Ľudovít. K 
sociálnym a kultúrnym dejinám Ukrajincov na Slovensku do roku 1867. Bratislava 
: SAV, 1961. s. 50., HARAKSIM, Ľ. Užhorodská únia a východne Slovensko. In 
Historický časopis, ISSN 0018-2575, 1997, roč. 45, č. 2, s. 203., KÓNYA, Peter et 
al. Konfesionalizácia na Slovensku... s. 198., HODINKA, Antal. A munkácsi görög-
katholikus püspökség... s. 208., HRIC, Ján et al. Prešovské biskupstvo. Prešov : Dino, 
vydavateľská fotoagentúra, 1998. s. 45., MAGOCSI, Paul Robert. Chrbtom k horám 
Dejiny Karpatskej Rusi a karpatských Rusínov. Prešov : UNIVERSUM-EU, s. r. o., 2016. 
s. 112-114., MUŠINKA, Mikuláš – MUŠINKA, Alexander. Národnostná menšina pred 
zánikom? Štatistický prehľad rusínsko-ukrajinských obcí na Slovensku v rokoch (1773) 1881-
2001. Prešov : Spoločnosť pre výskum a rozvoj minoritných skupín - Minoritas, 
2011. s. 14., ŽEŇUCH, PETER – VASIĽ, CYRIL. Cyrillic Manuscripts... s. 257.,

66 ŽEŇUCH, Vavrinec. List pápežovi Inocentovi X. z roku 1652 vo svetle faktov. In 
Konštantínove listy. Vol. 12, č. 1 (2019), s. 50-58.
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pravoslávnych presbyterov. Inak povedané, nebola to rekatolizácia zhora 
(z rozkazu), ale akt vychádzajúci od samotných pravoslávnych. Dokument 
a podpisy presbyterov neznamenali cirkevnú úniu celej eparchie, dokonca 
v únii neboli ani veriaci. Celá udalosť bola aktom personálnej únie presby-
terov, ktorá však zintenzívnila proces konfesionalizácie uniatov. 

Už mesiac po prísahe vernosti vstúpili do cirkevnej únie aj ďalší pres-
byteri, konal tak napríklad Jakub z Berezného.67 Obrad presbytera bol uve-
dený ako Ritus Graeci Ruthenum. Privilégia, ktoré Jakubovi garantuje biskup, 
sú uvedené ako všetky jedinečné imunity patriace cirkevným bratom.68 
Množstvo presbyterov, ktorí konali podobne, sa nedá určiť na dnes zacho-
vanej pramennej báze. Príklad Jakuba z Berezného nám skôr poukazuje na 
postoj Juraja Jakušiča, ktorý každému presbyterovi udelil osobitné privilé-
gia, čím získal postavenie kňazského stavu.69 Výhody pre tých, čo vstúpili 
do únie, boli ošetrené listinou, ktorú až do Leopoldovho diplomu vydávali 
zemepáni. Tieto dokumenty zväčša nesú názov „Výnos (meno vydavateľa) 
o oslobodení obyvateľa dediny (obec, meno poddaného) od závislosti (príslušnos-
ti) k panstvu“.70 Touto udalosťou veriacich východného obradu, ktorí vstú-
pili do únie s latinskou cirkvou, neoznačujeme ako pravoslávnych, ale ako 
uniatov.71 Vzniká tak terminologické vacuum juris, keď označenie graeci ritus 
získavalo doplnky uniti respektíve non uniti, ktoré mali odlíšiť veriacich toho 
istého obradu s rozdielnym uznávaním autorít.72 

Po prísahe sa v súvislosti s unatmi a pravoslávnymi už rozlišuje Muka-
čevské biskupstvo a Mukačevská eparchia. Biskupstvo v spätosti s uniatmi 
a eparchiu vo vzťahu k pravoslávnym. Biskupstvo nebolo de jure uznané 
až do roku 1771.73 Problematika existencie dvoch katolíckych biskupstiev 
na rovnakom teritóriu nebola v tomto období (rok 1646) možná. Vyja-
druje sa k tomu deviata konštitúcia Štvrtého lateránskeho koncilu.74 Preto 

67 DAZO, 151, opis 1. inv.č. 3.
68 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 3, pag. 1.
69 Súdime tak na základe dochovaného dokumentu. 
70 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 26, pag. 1-4.
71 Uniati boli už od roku 1612, avšak tu máme na mysli tradíciu označovať udalosť 

v Užhorode ako počiatok únie.
72 KÓNYA, Peter et al. Konfesionalizácia na Slovensku... s. 199.
73 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1206, pag. 1-7.
74 „Avšak vo všeobecnosti zakazujeme, aby jedno mesto alebo diecéza mala viac biskupov, pretože 

jedno telo s viacerými hlavami stane sa akýmsi monštrom. Ak by sa z vyšších príčin vyskytla 
naliehavá potreba, biskup miesta ustanoví katolíckeho preláta tej istej národnosti, ako majú 
veriaci, za vikára v spomínaných záležitostiach, ktorý mu bude vo všetkom poslušný a podriadený. 
Ak by niekto konal inak, nech vie, že ho preniká meč exkomunikácie, a ak nepríde k rozumu, 
bude odstránený od všetkých cirkevných služieb, súčasne s použitím pomoci svetskej moci s cieľom 
odstránenia tak veľkej opovážlivosti“ porovnaj ZUBKO, P. O dokumente Užhorodskej 
únie z 24. apríla 1646. In Slavica Slovaca, ISSN 0037-6787, 2016, roč. 51, č. 1, s. 7. 
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aj samotný dokument neobsahuje tri podmienky, ale záväzok o ordinárovi 
a ním vymenovaním sufragánom či arcidiakonom. Niektorí autori (Vasiľ, 
Lacko) vidia v tomto postupe, ktorý zvolili jágerskí biskupi v 18. storočí, 
snahu ovládnuť zjednotených pravoslávnych a úplne si ich podriadiť. Av-
šak podľa nášho skúmania to tak nie je. Jágerskí biskupi postupovali len 
podľa právnej normy platnej v cirkvi. Zároveň situácia samotných pres-
biterov graeci ritus uniti nebola taká, aby boli schopní samostatnej správy. 
Biskup Bazil Tarasovič spravoval eparchiu z Mukačeva, otázne je, koľko 
farností bolo pravoslávnych a koľko už reformovaných. Presbyteri po prí-
sahe vernosti už neuznávali autoritu mukačevského biskupa a svojho bis-
kupa mali v Jágri. Politická, ako aj konfesionálna otázka v Uhorsku bola 
stále napätá. Ani samotný cisár nezasahoval do správy Juraja I. Rákociho, 
keďže len nedávno skončilo povstanie (1644-1645), ktoré malo nábožen-
ský charakter.  

Status quo ad mortem Basilum Tarasowicz (1646- 1648)

Od prísahy vernosti do smrti Bazila Tarasoviča prešli dva roky. V tejto časti 
publikácie sa venujeme eparchii i biskupstvu v období rokov 1646 – 1648. 
Po auguste 1648 o eparchovi Tarasovičovi nemáme žiadne priame správy, 
preto tento rok pokladáme za rok jeho úmrtia. Po smrti Bazila Tarasoviča 
nastáva v Mukačevskej eparchii vakantné obdobie. 

Cirkevná únia neznamenala medzi obyvateľmi zmeny, dokonca sa 
nedá ani určiť, do akej miery boli obyvatelia s celou situáciou oboznámení. 
Znalosť situácie bola rovnaká aj medzi latinskými kňazmi a ostatnými ze-
mepánmi. Zo súpisov poddanských domácnosti Užskej stolice z roku 1646 
nevieme určiť ani konfesiu obyvateľov.75 Doplnok uniti sa častejšie využí-
val pri presbyteroch a v súvislosti s obyvateľmi sa používal, resp. začal po-
užívať až v 18. storočí. V spisbe viažucej sa k 23. júnu 1646, keď jágerský 
biskup zasiela protestný list vo veci výberu desiatkov, sa nespomína graeci 
ritus.76 Konfesionálne úpravy vykonal cisár Ferdinand III., ale tie boli ad-
resované skôr protestantom, keďže priamo reagujú na stavovské povstanie 
Juraja I. Rákociho. Právne však tieto úpravy zaručovali slobodu vyznania 
nie len šľachticom, ale aj poddaným.77 Neskorší vývoj ukázal na problema-
tickosť konfesionálnej úpravy, nakoľko všetky kostoly neboli vrátené. Aj 
iné dokumenty, ako urbáre či záväzné nariadenia stolíc zmeny nezazname-
nali. Neskôr, v 18. storočí, keď máme k dispozícii súpisy aj s povolaním, sa 

75 DAZO, 4, opis 2, inv.č. 576, pag. 1.
76 DAZO, 4, opis 2, inv.č. 579, pag. 1-2. 
77 DAZO, 4, opis 2, inv.č. 595, pag. 1-2
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nutne nevyskytuje doplnok uniti či non uniti.78 V roku  1648 bolo udelené 
právo zberu cirkevných desiatkov v okolí Mukačeva v prospech reformo-
vanej farnosti mesta Mukačevo.79 Z toho vieme, že sa táto udalosť dotkla 
hlavne mukačevského kláštora po smrti Bazila Tarasoviča.80

Šírenie únie medzi presbytermi malo jeden veľmi pálčivý problém, a to 
ten, že presbyteri boli naďalej považovaní za poddaných. Pokiaľ zemepán 
neoslobodil presbytera z poddanstva, musel pracovať na poli, platiť odvo-
dy, rovnako odvádzať naturálie. Zmeny nenastali ani na panstvách na Zem-
plíne, kde by sme čakali väčší vplyv.81 Biskup nemal právnu moc cisára, aby 
takéto úpravy vykonal. Dokonca nemal právo vyňať presbyterov z pod-
danstva. Presbyterov oslobodzovali vždy dobrovoľne ich zemepáni, vysta-
vením listiny. Je zjavné, že presbyteri o únii počuli a boli si vedomí toho, aké 
výhody z toho plynuli. Byť presbyterom v personálnej únii znamenalo mať 
výhody. Výhody mali aj presbyteri v poddanskom stave, tie však boli na 
inej úrovni.82 Nové výhody znamenali stratu povinnosti odvádzať desiatky 
zemepánovi, presbyteri nemuseli pracovať ako poddaní, získali patronátne 
právo, vlastnícke právo spojené s bývaním a reálne príjmy. To všetko vieme 
listinne doložiť až v 18. storočí.83 Duchovné povolanie, ktoré vykonáva-
li presbyteri popri práci, sa zrazu zmenilo na povolanie s výsadným po-
stavením. Postupom času, keď sa tieto opatrenia začali  realizovať, mohli 
presbyteri dať deti študovať, čím sa znova dostávame k postupnému rastu 
vzdelanosti medzi Rusínmi. Vieme, že šľachticov, ktorí by boli východného 
rítu nebolo veľa. Preto mali aj patronátne právo nad uniatskými farnosťa-
mi zväčša svetské či cirkevné inštitúcie, ktoré mohli zasiahnuť do výberu 
presbytera, mali povinnosť postarať sa o jeho živobytie, ďalej o údržbu 
a prípadnú renováciu cirkevných budov. Toto právo reflektujeme zvlášť 
v neskoršom čase, keď zemepáni či inštitúcie pomáhali pri zriadení fary či 
darovali pozemok na stavbu chrámu. Paradoxom je, že v preduniatskom 
vývoji nám absentujú listiny o podobných informáciách, čo skôr ukazuje 
na to, že dovtedy bolo finančné zabezpečenie fary a presbytera záležitosť 
poddaných. Prvá doložená správa pochádza až z roku 1663, keď zriadenie 
uniatských farnosti podporuje zemepán Peréni.84 Bývanie presbyterov sa 

78 DAZO, 4, opis 4, inv.č. 1552, pag. 1-9.
79 DAZO, 64, opis 5, inv.č. 20, pag. 2-4.
80 DAZO, fond 1589 Головний староста міста Мукачева Березької жупи (ďalej 

1589), opis 2, inv.č.27, pag. 1,4., V roku 1655 sa znova riešili kláštorné pozemky, 
nakoľko ich obrábali obyvatelia mesta Mukačevo.

81 HARAKSIM, Ľudovít. K sociálnym... s. 52.
82 ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny osídlenia... s. 312.
83 ŽEŇUCH, Vavrinec. Materiálne zabezpečenie uniatských presbyterov (na príklade 

obce Starina). In Historia Ecclesiastica. 2018, roč. 9, č. 2, s. 143-151.
84 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 38, pag. 1.
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dlhú dobu nezlepšovalo, šlo zväčša o domčeky postavené presbyterom. 
Neboli to typické fary, ktoré mali latinskí kňazi, budovy boli jednoduché 
a postavené z dreva. Reálne príjmy alebo štolné poberali presbyteri za úko-
ny, ako požehnanie domu, krst, uvedenie, sobáš a pohreb. Nie je možné 
presne určiť výšku poplatkov. Zaujímavé sú dva fakty. Prvý, že bolo možné 
niektoré poplatky odovzdávať aj v múke. Druhý, že taxy neboli rovnaké 
plošne, ale že sa milodary odlišovali z dediny na dedinu.85 Výhody boli 
potvrdené listinou v roku 1648.86 Tie potvrdil uhorský primas Juraj Lipaj. 
Utváranie identity presbytera ako sacerdos catholicus bol dlhý proces, ktorý 
rokom 1648 nekončí, ale práve naopak začína. 

Biskup Juraj Jakušič, jágerský biskup a ordinár, prelát a diecezan presby-
terov, ktorí vstúpili do personálnej únie s katolíckou cirkvou, spustil proces 
konfesionalizácie uniatov. Biskup Jakušič pokračoval v diele svojho pred-
chodcu na stolci jágerského biskupa - Juraja Lipaja. Nevie sa, či pracoval s 
presbytermi kvôli tlaku primasa Lipaja, alebo svojich príbuzných. Dôležité 
je, že sa 24. apríla 1646 stretol s pravoslávnymi presbytermi a tí zložili prí-
sahu vernosti. Juraj Jakušič zomiera v roku 1647.87 Jeho nástupcom sa stal 
Benedikt Kišdy, ktorý nebol vo veciach únie zvlášť aktívny. Vo veci presby-
terov je viac aktívny primas Lipaj. Primas vydal v máji 1648 dokument po-
tvrdzujúci výsady presbyterom a v 50. rokoch agilne rieši problém s Petrom 
Parténiom.88 Neskôr je hlavným vydavateľom listín a informátorom o pra-
voslávnych presbyteroch a veriacich, ktorí sú v únii s katolíckou cirkvou. 

Eparcha Bazil Tarasovič, mukačevský eparcha, 24. apríla 1646 nebol 
v Užhorode prítomný, jeho postoj k udalosti sa často vysvetľuje cez ná-
zor M. Lacka, ktorý vychádza z A. Hodinku. Hodinka prezentuje obraz 
eparchu Tarasoviča ako nejakého trpiteľského záchrancu. „Teda mal, ako 
zákonitý biskup zachrániť Mukačevskú eparchiu, hoci musel byť znova pravoslávnym, 
ale potom mohol zveriť biskupstvo Parténiovi“ 89 Rovnako nám Tarasoviča pred-

85 VÉGHSEŐ, Tamás. – TERDIK, Szilveszter. Forrásoka magyarországi 
görögkatolikusparókiák történetéhez Az 1747. évi javadalom-összeírás. Nyíregyháza : 
Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 2015. s. 640., je potrebné si 
porovnať viacero obcí podľa zoznamu. 

86 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 154., LACKO, Michal. Užhorodská únia... s. 112. = 
„Pretože v nedávnej minulosti veľadôstojný pán, nebohý jágerský biskup Juraj Jakušič z Orbovej 
prijal viacerých Rusínov gréckeho obradu, t.j. duchovných, inšpirovaných Pánovým Duchom, 
do lona katolíckej cirkvi a urobil ich účastnými na všetkých cirkevných výsadách a slobodách. 
Keďže sa aj my chceme horlivo venovať zbožnému dielu spomenutého nebohého jágerského biskupa 
a keďže nás okrem toho aj sami znova zjednotený duchovní veľmi ponížene o to požiadali, súhlasili 
sme.“ 

87 LIŠKA, A. Užhorodská únia. Genéza... s. 347.
88 LACKO, Michal. Užhorodská únia... s. 112. 
89 HODINKA, Antal. A munkácsi görög-katholikus püspökség története. Budapest : Kiadja 

a Magyar tudomanyos akademia, 1909. s. 319.

ca_II_10_Munkácsi sematizmus.indd   119ca_II_10_Munkácsi sematizmus.indd   119 2022. 07. 13.   20:57:562022. 07. 13.   20:57:56



Rekatolizácia a grécky rítus (1608-1771)

120

stavuje aj Lacko ako toho, ktorý sa obetoval. Zaujímavý obraz prináša Pe-
lesz, ktorý hovorí o jeho návrate na hrad, kde žil v smutnej situácii, v ktorej 
aj zomiera.90 Jeho výskum hoci bol vykonaný v roku 1881, nemá potrebu 
vykresľovať eparchu ako hrdinu. 

Z obdobia rokov 1645 – 1648 nemáme veľa záznamov venovaných 
Tarasovičovi alebo záznamov, ktoré sám vydal. Za obdobie rokov 1646 
– 1648 sú vydané len dva dokumenty, v ktorých sa priamo spomína. Vyda-
vateľom jedného z nich je sedmohradské knieža Juraj II. Rákoci, druhého 
samotný eparcha Tarasovič. Oba dokumenty sú zachované ako opisy. Dnes 
je prístupný len jeden, a to ten, ktorý bol vydaný kniežaťom. Dokument 
vydaný Tarasovičom v obci Neresznica (Нересниця, UA), kde požehnal 
20. júna 1648 antimension, je dnes nedostupný, máme jeho opis v zbierke 
dokumentov od A. Hodinku.91 V listine si drží titul eparcha mukačevský 
a marmarošský a všetkých uhorských všeobecných a menovaných pravo-
slávnych cirkví. Z tejto správy nie je možné určiť, aký mal postoj k dia-
niu v eparchii, ale správa poukazuje na to, že predpoklad o podmienke 
ukončenia únie s reformovanými bol správny, nakoľko pre kalvínov nebo-
lo potrebné svätiť antimension, ktorý sa ani v ich chrámoch nenachádza. 
Druhým dokumentom je dekrét sedmohradského kniežaťa, ktorý hovo-
rí o práve výrubu v lesoch v dedine Davidkovo (Нове Давидково, UA) 
a o práve lovenia rýb v rieke Latorica.92 Dokument bol vydaný 1. augusta 
1648 v Mukačeve. V súčasnosti máme k dispozícii dva odpisy tohto doku-
mentu, starší pochádza z roku 1738. Je to posledný záznam o eparchovi 
Tarasovičovi vydaný počas jeho života. Eparcha Bazil Tarasovič určil ako 
svojho nástupcu na post mukačevského eparchu Parténia. 93 Nie je známe, 
kedy Bazil Tarasovič zomrel. M. Lacko predpokladá, že to bolo v roku 
1651, napriek tomu tento rok neudáva žiaden dokument. Všetky schema-
tizmy do vydania Lackovej práce (20. storočie) uvádzajú rok 1648, taktiež 
rok 1648 udávajú vo svojom vývoji aj netriedené listiny k mukačevskému 
kláštoru, preto tento rok považujeme za viac dôveryhodný v kontexte ďal-
ších udalostí.94 

90 PELESZ, Julian. Geschichte der Union der Ruthenischen Kirche mit Rom II. Wien - 
Würzburg : Agentur - Verlag von Leo Woerl, 1881. s. 358.

91 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 155.
92 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 9, pag. 1.
93 Сак, Ю. <<HISTORIA CARPATO-RUTHENORUM>> Михайла Лучкая 

(1789-1843). Продовження другого тому з попередньго номера Н3 МУК. In 
Науковий збірник Музею української култури у Свидникуу 14. Братіслава : 
Словацкой педагогічной видавництво, 1986, s. 191.

94 Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Munkacsensis ad annum domini 
1881. Ungvarini : Typis sen. Josephi Pesus, 1881. s. 7., DAZO, 64, opis 4, inv.č. 3, 
pag. 21, 48, 49., GAMS, Pius Bonifacius. Episcoporum ecclesiae... s. 374. 
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Eparchia Munkacsiensis in sede vacante (1648-1652)

Peter Parténius ako správca mukačevského stolca začal vykonávať kroky, 
aby celé, už skôr započaté dielo, prežilo. Z listu Juraja Lipaja z roku 1660 
vieme, kedy bol Parténius zvolený za biskupa, „ ...keď po skončení pozemského 
života nebohého ctihodného Bazila Tarasoviča, mukačevského biskupa gréckeho obra-
du, bol zvolený Peter Parténius, presbyter z Rádu svätého Bazila Veľkého, zákonite 
a jednomyseľnou voľbou tých, ktorí mali volebné právo, teda voľbou presbyterov gréckeho 
obradu za mukačevského biskupa uchýlil sa s viacerými rusínskymi presbytermi tohto 
obradu k nám a k posvätnému snemu, ktorý sme konali v septembri roku 1648 v Tr-
nave...“ 95 Parténius nebol biskupom, ale uvedomoval si potrebu spravova-
nia presbyterov a veriacich. V tomto kontexte môžeme pripustiť názor J. 
Baziloviča a P. Zubka, ktorí predpokladajú, že na výročie prísahy vernosti 
24. 4. 1649 sa konalo stretnutie Parténiusa s presbytermi o ďalšom smerovaní.96 
Na základe toho sa do povedomia mal dostať rok únie 1649 a počet 63 
presbyterov. Podľa nášho názoru a výskumu sa rok 1649 spomína až v lis-
tinách po roku 1711, čo výrazne naštrbuje ich dôveryhodnosť.97

O smrti Bazila Tarasoviča vypovedá aj konanie okolitých biskupov 
græci ritus. K 28. máju 1649 je datovaná správa o sťažnosti na uniatské-
ho presbytera Gabriela Kosovického, ktorý mal slúžiť Kristove tajomstvá 
birituálne, konal tak asi podľa svojho rozhodnutia na základe personálnej 
únie. Chełmský biskup si nárokoval na správu nad graeci ritus ruthenum, pre-
to poslal správu o Kosovickom do Kongregácie pre šírenie viery. Pretože 
biskup, ktorý by bol tiež graeci ritus uniti v Uhorsku nebol, správu nad 
graeci ritus uniti mal na základe prísahy vernosti z roku 1646 jágerský bis-
kup. Ten reagoval v dvoch správach, jednou bez datovania a druhou spí-
sanou 29. júna, kde hodnotí kladne kvality spomínaného Kosovického.98 
Tento spor riešil viedenský nuncius, ktorému dala Kongregácia pre šíre-
nie viery na základe buly pápeža Pia V. Providentia Romani Pontificis z roku 
1566 zamietavé stanovisko voči takejto praxi.99 S touto odpoveďou bol 12. 
marca 1650 oboznámený jágerský biskup a následne ním Kosovický. Ko-
nanie Kosovického má aj rekatolizačný rozmer v mentálnych štruktúrach 

95 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 30, pag. 1.
96 ZUBKO, Peter. K problematike latinsko-byzantských vzťahov. In ŽEŇUCH, 

Peter(ed.). Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. 
Bratislava : Veda, 2019. s. 39-40.

97 ŽEŇUCH, Vavrinec. List pápežovi... s 54.
98 VÉGHSEŐ, T. Unió, integráció, modernizáció1 a rómával való egység háttere a 

munkácsi püs-pökségben (17. Század közepe). In Athanasiana, ISSN 1219-9915, 
2010, roč. 32, s. 23-24., VÉGHSEŐ, Tamás. „...mint igaz egyházi ember...” A történelmi... 
s. 69. 

99 LACKO, Michal. Užhorodská únia... s. 208.
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presbyterov, ktorí začali vnímať seba totožne s latinskými kňazmi, čo sa 
odrazilo aj v snahe o biritualitu. Latinské vnímanie totiž nebolo birituálne, 
ale vymedzené v jednom správcovi – biskupovi, ktorý mal spravovať rôz-
ne obradové tradície. Uniati na danú situáciu nazerali z inej strany, pokiaľ 
majú jedného biskupa, môžu slúžiť aj v jeho ríte – latinskom ríte. V tomto 
kontexte je možné postrehnúť negatívny aspekt rekatolizácie, ktorým je 
latinizácia. Samotná latinizácia nemusí byť nutne negatívna, mohla mať aj 
prvky unifikácie či zbližovania, svoj negatívny ráz získala až v 18. storočí, 
keď zavádzané pravidlá nie len unifikovali, ale aj likvidovali osobitosti gréc-
keho rítu. 

Apel, ktorý vykonali presbyteri na Parténia, ho posmelil k tomu, aby 
sa dal vysvätiť. V roku 1649/1650 musel vycestovať do Alby Julie a dať sa 
tam vysvätiť. Pricestovať do Alby Júlie znamenalo prísť na územie nepria-
teľa. Keďže nebolo jednoduché prísť a dať sa vysvätiť bez menovacieho 
dekrétu, mukačevskí eparchcovia boli menovaní sedmohradským knieža-
ťom. Eparcha Šimonovič potreboval súhlas alebo výnos, ale nie od prima-
sa Lipaja, ale kniežaťa, ktorý predtým menoval mukačevských eparchov.100 
Biskup Parténius bol vysvätený biskupom Štefanom Šimonovičom, jeho 
spolusvätitelia boli Sáva z Bystrice a Gregor z Moldavska.101 Vysviacka sa 
konala v rozmedzí rokov 1650 – 1651.

Primas Lipaj sa listom z 23. júla 1651 snažil o dosiahnutie erigovania 
nového biskupstva pre uniatov, nakoľko sa zvýšilo množstvo presbyterov 
v personálnej únii.102 Cisár mal právo vymenovať biskupa, ktorý bol doda-
točne schválený či zamietnutý. Taktiež mal biskup právo určiť si sufragána 
a žiadať o potrebu jeho svätenia, čo by znamenalo uviesť meno a dôvo-
dy, ktoré v tomto dokumente chýbajú. Postup, ktorý zvolil Lipaj, sved-
čí o erigovaní nového biskupstva a s obsadením biskupa možno Parténia 
ako správcu. Situácia pre takéto konanie nebola priaznivá, územie Uhorska 
bolo roztrieštené, Jáger a mnohé iné diecézy jurisdikčne nedostupné. Do-
konca jágerský biskup sídlil v Jasove. Preto nemalo zmysel konštituovať 
nové diecézy, ak ani územie starých nebolo plne k dispozícii. Parténius 
postupoval úplne ináč, využil menovací dekrét od elektovaného biskupa 
Tarnóciho, ktorý poveroval Parténia ako správcu (možno achridiakonom) 
Rusínov na Spiši ako dôvod chirotonie.103 Rusínov na Spiši spravoval pre-
pošt podliehajúci pod biskupa v Ostrihome až do roku 1787. Na Spiši 
nebolo také veľké množstvo veriacich graeci ritus kvôli praktikám zo stre-

100 DAZO, 64, opis 1, inv.č. 4 pag. 11-12.
101 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 158-159. 
102 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 153.
103 VÉGHSEŐ, Tamás. „...mint igaz egyházi ember...” A történelmi... s. 62.
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doveku.104 Dokument vydaný Tarnócim sa nezachoval, zmienka o vydaní 
práva je v liste Juraja Lipaja z 10. septembra a v správe o vysvätení od 
Šimonoviča. Eparcha Šimonovič by udelil rukopoloženie niekomu, kto je 
menovaný správcom malej oblasti diecézy. V logike správy graeci ritus to 
bola bežná prax počas 18. storočia v súvislosti s biskupom, ktorý bol obra-
dovým vikárom v Jágerskej diecéze. 

Petra Parténia určil za vizitátora Juraj Lipaj dokumentom vydaným 
5. septembra 1651. Dnes sa táto udalosť vníma cez súčasné právne normy. 
Vtedajšia právna norma rešpektovala deviatu konštitúciu Štvrtého laterán-
skeho koncilu.105 Biskup Parténius nemal biskupstvo. Z listu, ktorý odoslal 
primas Lipaj 10. septembra do Ríma, teda len päť dní po vymenovaní Par-
ténia  za vizitátora, chápeme jeho konanie z 23. júla, keď žiadal o erigovanie 
biskupstva. Zisťujeme, že Parténius bol zvolený za biskupa a má podporu 
400 presbyterov.106 Ďalej, že v Mukačeve je už iný biskup, ktorého dosadi-
la kňažná, vdova Rákociová, teda pôvodné Mukačevské biskupstvo je už 
obsadené a z politických či územných dôvodov nie je možné spájať toto 
konanie s cieľom určenia nového biskupa pre Rusínov. List uvádza, že bol 
Parténius menovaný za vizitátora osobou prepošta, čím chcel biskup vy-
svetliť jeho konanie.107 Ak bol 5. septembra menovaný za vizitátora už ako 
biskup, bolo to zdvojenie. Už k 10. septembru je datovaný list, ktorý hovorí 
len o jeho vymenovaní prepoštom, bez informácií o čase menovania, res-
pektíve o druhom menovaní z 5. septembra, ktoré môžeme považovať za 
tichý súhlas zo strany primasa Lipaja, ten konal v záujme vyššieho dobra.

Z tohto postupu je možné postrehnúť aj vtedajší negatívny vzťah 
Uhorska a Poľska. Už predtým, v prípade Kosovického, nebolo prípustné, 
aby zasahoval poľský biskup do diania v uhorskej cirkvi. Hoci by teraz 
mal mukačevského biskupa vysvätiť skôr uniatský biskup, nepripadalo do 
úvahy, aby bol z Poľska. Jedinou možnosťou bol niekto pravoslávny, ale 
z Uhorska, nakoľko to bolo v kontexte uhorskej cirkevnej politiky dôve-
ryhodnejšie. Ešte aj v 18. storočí je skôr prijatý presbyter, ak ho vysvätil 
pravoslávny eparcha z Uhorska než zjednotený biskup zo zahraničia. Pro-
ces vysviacky – chirotonie, mal zaužívané pravidlá, nakoľko sa museli zísť 
traja eparchovia. Bolo potrebné mať financie na cestu, zároveň cestu ab-
solvovať, keďže Alba Julia nebolo územie ovládané cisárom. Ďalej musel 
mať kandidát na biskupa financie pre eparchov, na ich cestu i na zaplatenie 

104 Praktiky spomína SOKOLOVSKÝ, Leon. Správa stredovekej dediny na Slovensku. 
Bratislava : AEP Academic Electronic Press, 2002. s. 128-129., Krstenie 
novorodencov ruténskych knezov latinskými kňazmi.

105 ZUBKO, P. O dokumente Užhorodskej... s. 7.
106 Početnosť presbyterov sa dá pokladať za hodnovernú, nakoľko podľa vizitácií z 18. 

storočia, nebol počet farností výrazne vyšší.
107 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 160-161. 
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úkonu. Chudobný bazilián, akým bol Parténius, nebol z grófskej rodiny či 
z farnosti, ktorá má veľké príjmy. Lipaj v tejto veci pôsobí ako šedá emi-
nencia, ako osoba, ktorej ide o vyššie dobro, preto ho možno považovať 
za mecenáša. Veď už skôr žiadal o utvorenie biskupstva108 pre uniatov, ale 
v liste neponúka vhodnú osobu. Osoba mala byť, ako to aj z neskoršieho 
vývoja vidíme, dodatočne potvrdená. Do plánu skvelo zapadlo konanie 
Šimonoviča, eparchu v Albe Julii. Lipaj vykreslil Šimončiča ako prajného 
únii.109 Avšak, ide o účelový list, ktorý mal pomôcť potvrdeniu Parténia ako 
biskupa. Štefan Šimonovič ho isto nevysvätil z dôvodu utvrdenia únie či 
stavu svojho presvedčenia.110 Eparcha v Mukačeve už bol nedávno vysvä-
tený eparchom Šimonovičom, preto osud biskupa Parténia, ktorý už nie je 
pravoslávny, ale ešte nie je prijatý katolíckou vrchnosťou, bolo odmietnutie 
na oboch stranách. Parténius bol akoby samozvanec, preto bolo zjavné, že 
tí, čo ho podporujú, odpadnú, ak ho katolícka vrchnosť odmietne, a tak sa 
znova zjednotia v pravoslávii. Tu sa znova ukazuje agilnosť Lipaja, keďže 
v záujme vyššieho dobra vymenúva už biskupa Petra Parténia za vizitátora 
Rusínov, hoci jeho čin prezentuje ako zavrhnutiahodný.111 

Hoci sa cirkevná politika, ktorú viedol Juraj Lipaj zdá až hazardná, do-
stavil sa požadovaný výsledok. Ako sme to uvideli vyššie, len päť dní po 
vymenovaní za vizitátora, informuje o celej veci pápeža zavádzajúcim spô-
sobom. Nielenže odsúdi čin Petra Parténiusa a prosí o jeho omilostenie od 
postihov, ale dodáva, že Peter uznáva svoj omyl. Pritom však apeluje, že ide 
o spásu stotisíc duší, preto je potrebné, aby ho vyhlásil za mukačevského 
biskupa. Primas spomína, že jeho vikár dal Parténiovi právo vizitovať Rusí-
nov, avšak účelovo zamlčal fakt, že sám vydal takéto nariadenie len päť dní 
pred odoslaním listu. Už 2. októbra sú na generálnom zhromaždení oboz-

108 Ak by žiadal o biskupa, tak by musel uviesť diecézu tá sa tam nespomína.
109 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 166. = „collaudavit consecrator et dixit uspirans, 

utinam et mihi liceret eandem unionem profiteri, proinde nequr coegit Parthenium ad faciendam 
schismaticam fidei professionem“.

110 Ak sa zamyslíme, nikomu z nich nič nebránilo pristúpiť k únii, minimálne začať 
dialóg. Takéto vyhlásenie je číre pokrytectvo, v histórii nemôžeme pozerať na 
vnútorný – myšlienkový pochod osôb, musíme prihliadnuť na fakty. Ani jeden 
z nich úniu nevyznal, ani jeden z nich neodmietol vysvätiť eparchu alebo biskupa, 
hoci spolupracoval s kalvínmi či katolíkmi. Zároveň o eparchovi Šimonovičovi 
v Albe Júlii bolo známe, že spolupracuje s kalvínmi. V menovacom dekréte mal 
určené tieto a iné podmienky: Liturgia a kázeň bude podľa katechizmu vydaného 
kniežaťom. Prijímanie sa bude dávať výlučne dospelým. Posvätné obrazy budú 
podržané iba ako prvok výzdoby chrámu bez prejavov kultu. Manželstvo sa môže v 
istých prípadoch rozviesť. Každoročne bude biskup zvolávať synodu presbyterov, 
na ktorej najvyššia autorita bude spočívať v rukách kalvínského superidenta 
Sedmohradska. Biskup nepokrstí v Sedmohradskom chráme žiadneho Maďara, ani 
ho nebude sobášiť. Porovnaj Archivu : pentru filologia si istoria. 1870, č. 32, s. 629-630.

111 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 159-160.
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námení so správou od Lipaja v Ríme. Je to však reakcia na žiadosť z 23. júla 
(o biskupstve), kde je poukázané na to, že to musí odsúhlasiť pápež.112 

V tejto veci koná výlučne on, žiadnu správu či list nepíše jágerský bis-
kup, ktorý nemal na to ani dôvod. Lipaj totiž úradoval s Parténiom v rámci 
svojej diecézy, ako to vyplýva z menovacieho dekrétu, ale pripája pôsob-
nosť pre celé Uhorsko. Výsledky konania primasa Lipaja vidieť 18. de-
cembra 1651, keď Kongregácia pre šírenie viery rozhodla, že je potrebné 
schváliť uvedeného Petra Parténia, ak to odobrí pápež.113 V spomínanom 
liste z 10. októbra uvádza existenciu východnej eparchie v Mukačeve, kde 
mal byť spomínaný biskup lokalizovaný. Zrazu je na stole existujúce vý-
chodné biskupstvo i osoba, ktorá ho má spravovať. Piateho marca 1652 
pápež rozhodol, že spomínaná vec má byť presunutá na vybavenie Po-
svätnej kongregácii svätého ofícia.114 To znamenalo prijatie Parténia ako 
biskupa, avšak problém bol s jurisdikciou.115 Problémov bolo viacero, me-
dzi markantné patrili pochybný pôvod Mukačevského biskupstva, ako aj 
jurisdikčné otázky medzi latinským biskupom a novým uniatským. 

Pre dokončenie svojho plánu Lipaj zaslal viacero apelácií na skoré 
riešenie problému, podrobne znova opísal problém, kde zároveň vykreslil 
svätiacich eparchov ako skoro v únii.116 Následne mu bol v novembri 1652 
udelený mandát pre prešetrenie celého problému, ale aj pre rozhrešenie 
a potvrdenie Petra Parténia.117 Z postoja primasa Lipaja a jeho zanietenej 
zaangažovanosti je zrejmé, že bude konať v záujme vyššieho dobra. Proces 
sa tiahol až do roku 1655, keď bol Parténius menovaný za mukačevského 
biskupa.118 Medzitým však už aktívne vykonával svoju biskupskú službu. 
Stal sa precedensom, ktorý utvoril dvojitú líniu vnímania Mukačevského 
biskupstva zo strany jágerského biskupa, ktorý vnímal uniatského biskupa 
ako svojho obradového vikára a zo strany biskupa v Mukačeve ako zámien-
ka na právo neustáleho vzdoru voči jágerskému biskupovi.

Akt únie v Užhorode sa udial v roku 1652. Informuje nás o tom výroč-
ná správa jezuitskej rezidencie.119 Nie je správne si túto udalosť vysvetľovať 
cez dokument -  List Inocentovi X. (1652), ktorý sa mylne pokladá za akt 
únie. Nie je možné stanoviť presný dátum únie, nakoľko to bol dlhodobý 
proces. Symbolicky sa za dátum únie pokladá 24. apríl 1646. Vychádzajúc 
z prísahy vernosti je právom možné pokladať tento dátum za dátum únie, 

112 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 14, pag. 1.
113 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 163.
114 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 165.
115 LACKO, Michal. Užhorodská únia... s. 132.
116 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 165-169.
117 LACKO, Michal. Užhorodská únia... s. 133.
118 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 23, pag. 1-2.
119 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 167-168.
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avšak nie je možné ho generalizovať. V roku 1652 sa podarilo zavŕšiť viac 
ako 40 ročné úsilie, ktoré začal ešte Juraj III. Druget. Situácia v roku 1651 
sa javila problematicky. Hrozilo, že Parténius skončí ako osoba odmietnutá 
oboma stranami. Práve Parténius dokázal udržať snahu východnej strany 
a zase Lipaj dokončil dielo, ktoré začal ešte ako jágerský biskup. 

Qui Unia? (1652-1711)

V súvislosti s aktom únie je potrebné poukázať na ťažkosti, ktoré prežívali 
pravoslávni veriaci do roku 1652 a aj po ňom. V prvej polovici 17. storo-
čia sa pravoslávni čiastočne asimilovali s reformovanou cirkvou.120 Celý 
proces prebiehal tlakom reformovaných zemepánov na pravoslávnych bis-
kupov. Tieto udalosti tiež zvykneme označovať ako úniu, stále však ide 
o konanie správcov cirkvi či zemepánov. V roku 1652 vyplýva z výročnej 
správy jezuitského kolégia v Užhorode úplne iný kontext. Správa udáva, že 
k únii pristúpil rusínsky ľud a archidiakoni, ktorých mená nevymenúva.121 
Nejde o potvrdenie listu pápežovi Inocentovi, ale spomínanie slávnosti, 
kedy bola prijatá únia s pravoslávnymi. Proces únie Rusínov v Uhorsku je 
možné považovať za jedinečný. Vo svete vzniklo viacero únií, napríklad 
posledná v roku 2015 v súvislosti s Eritrejskou katolíckou cirkvou, ktorej 
predchádzala dišputa a predstavenie podmienok obidvoch strán.122 Taktiež 
takúto formu postupu vidíme nielen v súčasných úniách, ale aj v úniách 
z minulosti, akými boli Cyperská únia, Brestská únia či Bazilejsko-ferrán-
sko-florenský koncil, kde sa prerokúvali aj podmienky únie s východnými 
cirkvami.123 Užhorodskej únii predchádzali lokálne udalosti v rokoch 1612, 
1646 a možno aj synody (1649), ale nikdy neboli prerokované požiadavky 
jednej či druhej strany. Zo správy Kongregácie pre šírenie viery vieme, že k 
prijatiu únie bolo vyzvaných 400 kňazov, pritom Lipaj žiadal zriadenie bis-
kupstva. 124 Celá situácia sa vyriešila až v roku 1655, keď bol Parténius po-

120 KÓNYA, Annamária – KÓNYA, Péter. Szlovák reformátusok... s. 177-182.
121 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 167.
122 FRANCISCUS In Erythraea nova constituitur Ecclesia Metropolitana Asmarensis. 

In Acta apostolicae sedis, 2015, roč. 108, č.3, s. 246 [cit. 2020-08-20]. Dostupné online 
<http://www.vatican.va/archive/aas/documents/2015/acta-marzo2015.pdf>.

123 SUCHÁNEK, Drahomír – DRŠKA, Václav. Cirkevní dějiny Antika a středověk. Praha 
: Grada Publishing, a. s., 2013. s. 362.

124 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 14, pag. 1., HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 162 Uvádza: 
„...ut tam notabillis animarum numerus ad viam salutis reducatur; et eo magis cum supradicti 
sacerdotes, et Populi proprio animi motu unionem cum sancra Romana Eclesia perant, ac pro 
novo Episcopatu subsidium, et substentationem, ac redditus congruos offerant.“  (s archívnym 
dokumentom sa nezhoduje v čiarkach a slová sancra Romana Eclesia sú zapísané 
ako S. R. E.).
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tvrdený ako biskup pre Rusínov pri Mukačeve a v celom Uhorsku.125 Par-
ténius nebol sídelným biskupom mukačevským, ale biskupom ad personam 
pre konkrétne etnikum. Jeho diecézou bolo celé Uhorsko, ale neprislúchal 
mu žiaden konkrétny majetok, z ktorého by mu plynuli príjmy. Dištanc, 
ktorý si zvolili vatikánske štruktúry, potvrdzuje tézu, že celý projekt únie 
bol viac-menej Lipajovim osobným projektom. Pod vedením Parténia na-
stali ešte viaceré lokálne únie či synody, na ktorých bol uznaný za eparchu 
v ďalších lokalitách bývalej pravoslávnej eparchie. Spočiatku sídlil biskup 
v Užhorode, kde mu bol darovaný dom.  

Nová situácia nebola vôbec idylická, v Mukačeve naďalej pôsobil pra-
voslávny eparcha, ktorý bol podporovaný zemepánmi, v závere desaťročia 
zvlášť Sofiou Bátoriovou. Vdova po Jurajovi II. Rákocim spočiatku pre-
sadzovala udržanie pôvodného (pravoslávneho) stavu, neskôr sa väčšmi 
začala orientovať na kontakty s cirkevnou správou na dnešnej Ukrajine.126 
Parténius nemal prístup k majetkom, ktoré užívali jeho predchodcovia, 
často bol odkázaný, len na príjem z cirkevnej služby.127 Finančnú pomoc 
mu poskytol cisár, ale až po intervencii samotného biskupa.128 Z dochova-
ných správ vyplýva, že financie, ktoré mu mala vyplácať Spišská komora 
často meškali alebo niekedy ani neboli vyplatené.129 V závere biskupskej 
služby v roku 1664 sa biskup presťahoval do Mukačeva. Práve v tomto 
roku zmenila názor kňažná Sofia Bátoriová, ako aj archimandrita Teofil 
z mukačevského kláštora, ktorý svoju úniu vyznal listom jágerskému bis-
kupovi Slepčénimu.130 Biskup zomiera v roku 1664 už v starej biskupskej 
rezidencii, teda v kláštore sv. Mikuláša v Mukačeve. Jeho činnosť je možné 
sledovať ešte v rovinách obnovy majetku kláštora, keď v roku 1665 boli 
kláštoru navrátené aj majetky a práva, ktoré dovtedy užívali mukačevskí 
reformovaní kazatelia.131 Ďalšou rovinou je vzťah so zemepánmi a cirkev-
nými autoritami a každodennosť. 

Po smrti biskupa Parténia do episkopátu Jána Jozefa de Camellisa sa 
nachádza mukačevský biskupský stolec v období chaosu. Cirkevní správ-
covia uniatov sa stali len bábkami, medzi  ktorými sa nenašla významnejšia 
osobnosť. Uhorská cirkevná politika vnímala východných veriacich jednot-
ne, bez ich jazykových či kultúrnych špecifík. To sa odrážalo aj v postupne 
nejasnom vymedzení Mukačevského biskupstva. Z písomností vyplýva, že 

125 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 23.
126 GRADOŠ, Juraj. Dejiny... s. 238, 246
127 Poplatky za vysviacku alebo iné. Záznamy o stabilnom príjme z katedralného 

poplatku sú známe až z 18. storočia. 
128 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 29
129 LACKO, Michal. Užhorodská únia... s. 157.
130 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 39.
131 DAZO, 1589, opis 2, inv.č. 27.
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Parténius spravoval územie stolíc Uh, Zemplín a Šariš, po roku 1664 aj 
Bereh.132 V roku 1654 podriadil arcibiskup Lipaj Srbov gréckeho rítu na 
území Ostrihomskej a Rábskej diecézy pod jurisdikciu Petra Parténia.133 
Počas správy biskupa Theofanisa Mavrogordatosa v roku 1677 patrilo do 
právomoci tohto biskupa územie stolíc Bereh, Marmaroš, Zemplín, Šariš, 
Spiš, Komárno134, Satmár a Ugoča.135 V roku 1689 bolo územie vikariátu 
vymedzené v bule Alexandra VIII. stolicami Šariš (103 farností), Zemplín 
(130 farností), Abov (15 farností), Boršod (6 farností), Sabolč (31 farnos-
tí), Satmár (92 farností), Marmaroš (135 farností), Ugoč (29 farností), Be-
reh (77 farností), Uh (57 farností), Spiš (11 farností), Gemer (1 farnosť) 
a Turňa (3 farností). Celkovo tvorilo územie vikariátu 690 farností, 858 
chrámov a 145 107 veriacich.136 V roku 1690 sa ako územie pod správou 
vikára spomína aj Bihár, Boršod, Heveš a Soľnok.137 Územie vikára bolo 
v roku 1699 rozšírené o územie Klužskej stolice.138 Spiš bol súčasťou sprá-
vy vikára v Mukačeve do roku 1711, kedy nastali v monarchii politické 
zmeny súvisiace s ukončením povstaní stavov v krajine. Po roku 1711 bol 
celý vikariát zredukovaný na územie Jágerskej diecézy. 

Biskupi sa naďalej titulovali svojvoľne. Biskup Parténius si v roku 1657 
udával titul biskup mukačevský, krásnobrodský, spišský a všetkých svo-
jich území (Eppus Munkacsiensis, Krasnobrodensis, Scepusiensis et omnium Diotio-
num suæ).139 V dvoch lokalitách – Mukačevo a Krásny Brod, sa nachádzali 
monastieri, čo poukazuje na akceptáciu miestnymi štruktúrami. Uniatský 
biskup Jozef  Vološanský sa v roku 1674 tituloval ako pravoslávny biskup 
mukačevský, krásnobrodský, makovický, marmarošský, spišský a všetkých 
území Uhorska (Pravoslaænêj Ep÷ps Mukaèeæskñj, Krasno Brodckñj, Ma-
koæeckñj, Mari&mori&skñj, Spi&skðj n& vseì zemln& Ougrskñì).140 V roku 1690 
užíval Ján Jozef  De Camellis titul biskup sebastenský, mukačevský, tiež 
marmarošský, krásnobrodský, makovický, spisšký, komárniansky, atď., 
apoštolský vikár obyvateľov gréckeho rítu Uhorska (eppo Sebastensi, Mun-

132 DAZO, 151, opis 1,  inv.č. 39 pag. 1., HODINKA, Antal. A Munkácsi...  s. 203-204. 
133 HODINKA, Antal. A Munkácsi...  s. 168-174.
134 M. Lacko predpokladal, že komárňanskí veriaci sa nedostali do správy biskupa 

v Mukačeve. LACKO, Michal. Užhorodská únia... s. 158.
135 BAÁN, István. Theofánisz Mavrogordátosz (1626–1688),paronaxiai metropolita,munkácsi 

adminisztrátor = Theophanes Mavrogordatos (1626–1688),Metropolitan of  Paronaxiaand 
Administrator of  Munkács. Nyíregyháza : Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi 
Főiskola, 2012. s. 260-261.

136 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1 pag. 5., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 90 pag. 1.
137 HODINKA, Antal. A Munkácsi...  s. 299. 
138 DAZO, 151, opis 1, inv.č.139 pag. 1.
139 Österreichisches Staats archiv Haus-, Hof- und Staat sarchiv, Ungarische Akten, 

Specialia Fasc. 274, fol 9-10., HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 183.
140 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 62 pag. 1., HODINKA, Antal. A Munkácsi...  s. 147-148.
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kács., nec non Marmar., Krasnobrod., Makovicz., Scepus., Komaranensi etc. Vikaro 
aptolico populorum r. gr. in tota Ungaria).141 Konal tak, aby ukázal svoju ju-
risdikčnú právomoc nad rôznymi územiami, ktoré spravoval. Vyratúvanie 
presných lokalít ukazuje na premenlivosť, ako aj nejednoznačnosť hra-
níc vikariátu. Predsa nejde o hranice jednej konkrétnej latinskej diecézy. 
Dokonca cirkevná správa na základe deviatej konštitúcie Štvrtého laterán-
skeho koncilu nedovoľovala, aby malo jedno jurisdikčné územie viacero 
biskupov, ten druhý mal byť vždy vikárom.142 Vikár bol vždy viazaný na 
konkrétnu diecézu, kde mal mať určené pole pôsobnosti (lokalita, etni-
kum, obrad). Uvedení vikári boli gréckeho rítu, na čo poukazuje jednotiaci 
prvok. Vikár by musel byť ustanovený v každej diecéze. Takéto praktiky sa 
však nedochovali.

Biskupovi sa postupne zhoršoval vzťah s primasom Lipajom, ktorý 
sa postupne prestal angažovať v uniatských záležitostiach. Lipajov vzťah 
k pravoslávnym, resp. uniatom nebol postavený len na otázke spásy duší, 
keďže spása duše je najvyšší zákon, ale sledoval aj svoje osobné ciele. Ešte 
v roku 1660 vyzval Parténia, aby zostavil zoznam nezjednotených presby-
terov.143Po nevymenovaní za kardinála sa prestal v tejto otázke plne anga-
žovať. V každodennom živote veriacich a presbyterov ostala stále aktuál-
nou situácia po únii s reformovanými. Presbyteri boli postupne uvoľňovaní 
z poddanstva na základe záverov Trnavskej synody z roku 1648. Hoci sa 
navrhovalo postupovať podľa poľského modelu, bolo potrebné utvoriť 
farský majetok. Utvorenie farského majetku bolo závislé na ochote zeme-
pánov, ktorí boli vlastníkmi dedín. Prvé zmienky o vymedzení farského po-
zemku sa spomínajú až v roku 1663, keď vymedzil barón František Peréni 
pozemok pre farnosť v dedine Batarci (Batarcs) v Ugočskej stolici.144 Utvá-
ranie majetkov farností bol v mnohom pálčivejší problém, keďže výnos 
z majetku mal pripadnúť farnosti. Patrične sa rozlišovalo, či je majiteľom 
majetku farnosť alebo kostol. Odrážalo sa to v materiálnom zabezpeče-
ní. Pokiaľ bol majiteľom majetku farár, výnosy boli zisk farnosti, pokiaľ 
bol majiteľom chrám, príjem slúžil na zabezpečovanie chrámu a všetkého 
nevyhnutého (renovácie atď.). Vymedzovanie farských pozemkov nebolo 

141 HODINKA, Antal. A Munkácsi...  s. 300.
142 Stredoveká či novoveká cirkevná prax nepoznala štatút pomocného biskupa. 

Vždy má len jedno územie, jedného sídelného biskupa. Ostatní biskupi mohli byť 
menovaný ako titulárny biskupi, neznamená to však, že by museli byť aj vysvätení. 
Z hľadiska omše mal nárok slúžiť pontifikálnu bohoslužbu aj titulárny biskup či 
opát/prepošt, alebo iní cirkevní preláti(kanonici). Z hľadiska správy mal jurisdikciu 
nad diecézou len sídlený biskup. Vikár mal obmedzenú jurisdikciu na konkrétny 
obrad, jazyk, etnicitu, územie aj to len na diecézu kde svoj post vykonával.

143 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 32
144 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 38.
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jediným krokom zemepánov k farnostiam. Práve zvyšovanie postavenia 
presbyterov a ich materiálne zabezpečovanie smerovalo k rekatolizovaniu 
viacerých regiónov. Osobitým prípadom je utvorenie farnosti v Choňkov-
ciach (Užská stolica), kde v roku 1666 gróf  Stáraj utvoril farnosť za pomo-
ci arcidiakona. Okrem uniatov boli farníkmi aj reformovaní veriaci danej 
obce. Tí sa mali rovnako podieľať na duchovnom živote, ale aj pomáhať 
zabezpečiť všetko potrebné pre presbytera. Farnosť získala presbytera zo 
susednej dediny Podhoroď, ktorý mal spravovať Rusínov, ako aj kalvínov 
(parocho tam Rutheni, quam Calvinista).145 V uvedenom prípade je mätúcim as-
pektom to, že farnosť mal zriaďovať biskup. V Choňkovciach sa primárne 
angažuje zemepán, bývalý správca farnosti, presbyter z Priekopy, sa nijako 
nespomína. Chrám musel byť jednoduchý, bez nejakých špeciálnych ob-
razov. Utvorenie ikony bolo cenovo náročné a v rozpore s reformovanou 
tradíciou. Logicky musíme predpokladať, že sa v chráme nenachádzal iko-
nostas, maximálne jedna či dve veľké ikony. Matériou chrámu bolo drevo, 
nakoľko uniati si nestavali kamenné chrámy a aj v uvedenej obci sa neskôr 
spomína chrám z dreva.146 Nepredpokladáme, že by chrám mal iné, špeci-
fické úpravy, ktoré by ho mali priblížiť k niektorej konfesii. Dominantnou 
konfesiou musel byť unionizmus, nakoľko sa v týchto lokalitách udržal 
dodnes. V Užskej stolici nejde o ojedinelý prípad spoločného rezidovania. 
Na prelome 17. a 18. storočia sídlia v sobraneckom reformovanom chrá-
me spoločne uniati a reformovaní. V tomto prípade bol chrám murovaný, 
pôvodne katolícky, ktorý prešiel na základe reformačnej činnosti do rúk 
reformovanej cirkvi.147

Problematika spoločného užívania chrámov je rozvinutejšia a nejde 
len o ojedinelé prípady, ktoré by sme nachádzali v regióne Užskej stolice. 
Tieto prípady máme však najdôkladnejšie zmapované. Spoločné užívanie 
chrámu bádame aj v obci Ruskovce, kde bol v roku 1675 oslobodený uniat-
ský presbyter z poddanstva.148 To, že v Ruskovciach pôsobili spolu presby-
ter a kazateľ vyplýva z neuvedenia Ruskoviec na zoznam sťažností z roku 
1671, ako aj to, že neskôr, v roku 1707, sa na ňom už nachádzajú.149 Pri 

145 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 45.
146 ŽEŇUCH, V. Cirkevné dejiny Tibavy do roku 1989. In Tibava. Snina : Elinor, 2018, 

s. 151. 
147 KÓNYA, Peter et al. Dejiny Sobraniec. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 

2013, s. 48.
148 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 66 pag. 1., vykonala tak aj v roku 1676 s novým 

presbyterom., porovnaj DAZO, 151, opis 1, inv.č. 70 pag. 1. 
149 ZSILINSZKY, Mihály. A magyar országgyülések vallásügyi tárgyalásai a reformátiótól 

kezdve III. 1647-1687. Budapest : Hornyánszky Viktor könyvnyomdája, 1893.s. 
504., ZSILINSZKY, Mihály. A magyar országgyülések vallásügyi tárgyalásai a reformátiótól 
kezdve IV. 1687-1712 Budapest : Hornyánszky Viktor könyvnyomdája, 1897. s. 254.
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iných obciach, napr. Závadke (okres Michalovce), kde nachádzame kon-
tinuitu medzi uniatmi a reformovanými, vidno, že obec bola v 1. tretine 
17. storočia reformovaná, následne v 2. tretine sa zbor neobnovil a v 3. 
tretine je v obci plne rozvinutá uniatská cirkevná správa.150 Po roku 1670 je 
možné si rovnaký postup všimnúť aj v obciach Bačkov, Kravany, Stankov, 
Ohradzany, Ľubiša, Zbudské Dlhé, Hrabovec, Jabloň, Zbojné a Brestov 
v Zemplínskej stolici.151 Emancipáciu uniatských farností môžeme spájať 
s dekrétom cisára Leopolda. Tento dekrét garantoval výsady duchovenstva, 
čím presbyterov zrovnoprávnil s katolíckymi kňazmi.152 Situácia okolo sa-
králnych stavieb neostala nepovšimnutá ani v 18. storočí.153 Trošku odlišnú 
situáciu riešil biskup De Camellis v Ugočskej stolici v meste Sölös, keď 1. 
augusta 1690 vyznačil s miestnym županom miesto, kde sa mal postaviť 
nový uniatský chrám. Konal tak preto, lebo miestny kazateľ vyžadoval po-
platky za štolárne úkony ako poplatok za spoločné rezidovanie. Obdobne 
postupoval biskup pri situácii v dedine Eör (dnes Storožnica, UA), kde 
sa nachádzal uniatský chrám, ale miestnu sakrálnu stavbu spoločne užíval 
reformovaný aj uniatský presbyter. Biskup zriadil v obci uniatskú farnosť, 
čím sa snažil oddeliť reformovaného kazateľa od uniatského presbytera. 
Následne dal zemepánovi Žigmundovi Orosovi na výber správcu novej 
uniatskej farnosti.154 Tieto, ako aj iné skutočnosti ukazujú na postupný vý-
voj vo vzťahu k sakrálnym stavbám a na spoločné užívanie farnosti medzi 
gréckym rítom a reformovanými štruktúrami.

Problematika rozvodu a opätovného sobáša, resp. sobášna náuka 
a spôsobilosť k sviatosti bola následkom spojenia medzi reformovanými 
a pravoslávnymi zachytená a problematizovaná v dobe unionizmu. Samot-
ní pravoslávni mali špecifickú náuku o sobáši, ktorá sa dochovala z pre-
lomu 15. a 16. storočia. Zosobášiť sa bolo možné celkovo až štyrikrát, 
ale nikdy sa nerátalo s rozvodom. Vo východnom obradovom prostredí 
môžeme manželstvo rozdeliť na dve oblasti – manželstvo veriacich a man-
želstvo presbytera. Veriaci sa nesmel zosobášiť s osobou, ktorá by bola 
inej konfesie. Takéto konanie by ho vylučovalo zo spoločenstva. Výnimku 
tvorila situácia, ak osoba konvertovala na grécky rítus.155 Manželstvo nikdy 
nesmelo byť nanútené a manželstvu malo predchádzať zisťovanie pokrv-
nosti.156 Muž spôsobilý na ženbu musel mať minimálne 15 rokov, dievča 

150 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 73 pag. 1.
151 KÓNYOVÁ, Annamária – KÓNYA, Peter. Kalvínska reformácia... s. 107, 165.
152 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 107 pag. 1. 
153 ZSILINSZKY, Mihály. A magyar országgyülések...IV. s. 254.
154 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 101., BAZILOVIČ, Joanik. Dejiny gréckokatolíckej... s. 117.
155 ŽEŇUCH, P. et al. Užhorodský rukopisný Pseudozonar. Pravidlá mníšskeho a svetského 

života z prelomu 16.-17. storočia. Bratislava : VEDA, 2018. s. XLV 26-29, LXX 24-32, 
156 ŽEŇUCH, P. et al. Užhorodský rukopisný Pseudozonar... s. LXI 9-13, LXXXIII 24-26.
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12 rokov.157 Manželstvo sa vnímalo ako nerozlučiteľné, resp. bolo možné 
získať len status vdovca či vdovy.158 Pravoslávne právne zvyky pripúšťali 
celkovo existenciu až štyroch manželstiev, avšak len prvé sa pre oboch 
pokladalo za sviatostné a mohli byť pri ňom použité venčeky. Sviatostnosť 
prvého manželstva mal jasne oddeliť aj presbyter, ktorý sa mal zúčastniť 
na svadobnej hostine sviatostného manželstva. Ak išlo o svadobnú hosti-
nu ďalších manželstiev, vyžadovalo sa, aby sa hostiny nezúčastnil. Určité 
opovrhnutie plynulo už z tretieho manželstva. Štvrté manželstvo sa vní-
malo ako nechutnosť, ktorá sa nemá v normálnej spoločnosti vyskytovať. 
Dokonca aj tretie manželstvo malo spoločenské následky, ktoré plynuli pre 
presbytera, ten po zosobášení takého manželstva mal byť odstavený od 
služby.159 Manželstvo presbytera malo mnoho osobitných pravidiel. Vyža-
dovalo sa, aby muž, ktorý chce pôsobiť ako presbyter, bol ženatý len raz 
a v mnohom sa dbalo na jeho čistotu, charakter a bezúhonnosť. Spolužitie 
presbytera s nemorálnou ženou mu mohlo priniesť i odstavenie od služby. 
V niektorých osobitných prípadoch bolo pri presbyteroch tolerované aj 
druhé manželstvo, nikdy nie tretie.160 

V žiadnom prípade nebolo v pravoslávnej komunite prípustné, aby 
sa niekto rozviedol. Takýto stav bol vnímaný ako bigamia. Povolenie roz-
vodov bolo aj jedným z bodov, ktorých dodržiavanie od gréckeho rítu vy-
žadoval Juraj I. Rákoci. V 17. storočí sa vyskytujú prípady bigamii a roz-
vodov, na ktoré dokonca reagovala stolica. V Zemplínskej a Užskej stolici 
bolo v roku 1656 prijaté nariadenia, ktoré tieto praktiky trestajú. Uvádza 
sa v nich, že ak presbyter rozviedol pár a následne jednu z osôb zosobášil 
s niekým iným, hrozil mu trest, ktorý bol odstupňovaný. Pri prvom pri-
chytení bol presbyter potrestaný stratou brady, pri druhom prichytení bol 
presbyter sankciovaný pokutou 12 florénov a pri treťom pristihnutí bol 
presbyter popravený. Obdobné tresty boli v roku 1664 prijaté aj v Berež-
skej stolici.161 Podobné nariadenia sa nespomínajú v Šarišskej stolici, nakoľ-
ko v nej nebol až tak rozšírený kalvinizmus ako v ostatných spomínaných 
stoliciach. Problémy s rozvodmi pretrvali i v neskoršej dobe. Na sklonku 
17. storočia pôsobil v Mukačevskom vikariáte mních Izaiáš, ktorý na tento 
problém narazil ešte aj v čase po roku 1690. Izaiáš nebol ochotný rozviesť 
právoplatné manželstvo. Manželom, ktorí sa chceli nechať rozviesť, často 

157 ŽEŇUCH, P. et al. Užhorodský rukopisný Pseudozonar... s. LXIII 29-30, LXXXIII 33-
34.

158 ŽEŇUCH, P. et al. Užhorodský rukopisný Pseudozonar... s. XII 22 -XIII 10. 
159 ŽEŇUCH, P. et al. Užhorodský rukopisný Pseudozonar... s. LXXIV 28-LXXV 5., LVI 

5-9., XLII 18-20., LXXVIII 6-10., LXXXIX 20-23.
160 ŽEŇUCH, P. et al. Užhorodský rukopisný Pseudozonar... s. LXXIV 28-LXXV 5., 

CXXXVIII, 31-33., XI27-XII11., XI 18-20.
161 HODINKA, Antal. A Munkácsi... s. 182-183, 204., DAZO, 4, opis 2, inv.č. 688.
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dohováral, niekedy ich aj nechal palicovať.162 Táto problematika je často 
marginalizovaná a vysvetľovaná cez prizmu nedostatočného vzdelania 
presbyterov. Práve v čase po únii bolo vzdelanie pre presbyterov dostup-
nejšie.163 Zo samotného uniatského prostredia sa zachovalo viacero kníh 
a poznámok študentov (zápisy z vyučovania).164

Problémy s rozvodovosťou mali širší dosah a je možné ich postrehnúť 
aj medzi presbytermi. Túto situáciu konštatuje už biskup Juraj Lipaj, ktorý 
v roku 1650 opisoval bigamiu kléru Posvätnej kongregácii pre veci koncilu. 
Lipaj konštatoval, že vyvinul mnoho: „aby sa presbyteri zriekli svojich [biga-
miách] manželiek, aby nepovoľovali rozvody či anuláciu zákonných manželstiev...“165 
Neskôr vznikli už vyššie spomínané stoličné nariadenia. Problém bigamie 
presbyterov sa snažil riešiť aj biskup Theofanes Mavrogordatos, ktorý ne-
pochádzal z uhorského prostredia. Mavrogordator z tohto dôvodu vydal 
v roku 1677 pastiersky list, ktorý adresoval nie len územiu bývalej Gréckej 
únie, ale aj Srbom v Komárne či farnostiam na Spiši, respektíve celému 
Uhorsku. V liste biskup, aj príkladom z písma, poukazuje na hriešnosť 
rozvodov a vystríha pred uzatváraním druhého manželstva.166 Ako vyplýva 
z listu, rozvádzanie či anulácie konali presbyteri v celom Uhorsku. Praktiky 
boli v prostredí gréckeho rítu tak zaužívané, často používané a prehliadané, 
že sa spomínajú ešte aj v roku 1690, keď Mukačevský vikariát spravuje bis-
kup Ján Jozef  De Camellis. Vikár si vo svojom denníku bežne značí údaje, 
kedy a kde dišpenzoval presbytera pre jeho bigamiu.167 

Celkovo bola vierouka presbyterov z pohľadu katolíckej cirkvi pro-
blematická ešte aj v 18. storočí. Rovnako to bolo aj s výbavou uniatských 
chrámov. Z udalostí spätých s činnosťou mnícha Izaiáša vypláva, že sa 
snažil o navrátenie ikon do chrámov, ktoré vyhodili reformovaní kazatelia. 
Pri svojich cestách vykonával vizitácie. Pokiaľ v uniatskom chráme našiel 
kazateľa či nevysväteného správcu chrámu, snažil sa o nápravu. Dbal aj na 
mobiliár chrámu, keďže protestantské konfesie používali iný kalich oproti 
gréckemu rítu. Snažil sa, aby bol pre liturgiu zabezpečený vhodný kalich.168 
Prípady, ktoré sa spájajú s mníchom Izaiášom, sú dedičstvom vplyvov spo-
lužitia reformovaných a pravoslávnych. Nie je potrebné vnímať spolužitie 

162 BAZILOVIČ, Joanik. Dejiny gréckokatolíckej... s. 128.
163 DAZO, 151, opis 1 inv.č.100., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 112.
164 DAZO, 64, opis 1, inv.č. 368., DAZO, 64, opis 1, inv.č. 369., DAZO, 64, opis 1, inv.č. 

370., DAZO, 64, opis 1, inv.č. 371., DAZO, 64, opis 1, inv.č. 372., DAZO, 64, opis 
1, inv.č. 373., DAZO, 64, opis 1, inv.č. 374., DAZO, 64, opis 1, inv.č. 375., DAZO, 
64, opis 1, inv.č. 376., DAZO, 64, opis 1, inv.č. 377., DAZO, 64, opis 1, inv.č. 378.

165 LACKO, Michal. Užhorodská únia... s. 209.
166 BAÁN, István. Theofánisz Mavrogordátosz (1626–1688)... s. 261.
167 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 101., BAZILOVIČ, Joanik. Dejiny gréckokatolíckej... s. 117.
168 BAZILOVIČ, Joanik. Dejiny gréckokatolíckej... s. 128.
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a postupné asimilovanie ako čosi zlé, predsa z pohľadu druhej konfesie 
(reformovaných), bol postup mnícha akýsi variant rekatolizácie.

Najzásadnejší vplyv na rekatolizáciu je vidieť počas episkopátu Jána 
Jozefa de Camellisa. Práve jeho zásahy do života presbyterov napomohli 
k získaniu postavenia katolíckeho kňaza. Aktívne začal vykonávať kano-
nické vizitácie, snažil sa o nápravu postavenia uniatov a zaslúžil sa o vy-
danie Bukvára a Katechizmu.169 Okrem zisťovania stavu medzi presby-
termi si uvedomoval potrebu systematického vzdelávania duchovenstva. 
V roku 1692 bol zriadený seminár v Mukačeve, aby bolo zabezpečené kva-
litné vzdelávanie.170 Okrem toho vyžadoval od zemepánov a úradov, aby 
sa správali voči presbyterom a cirkevnému majetku korektne. Pripomenul, 
že cirkevné majetky nepodliehajú zdaneniu a oslobodenie presbyterov od 
povinnosti platiť vojenskú daň.171 Vplyv biskupa pramenil z dobrého vzťa-
hu s uhorským primasom Koloničom. De Camellis nebol Rusín, ale bol 
Grék, ktorý vyrástol v Ríme. Bolo mu cudzie uhorské prostredie. Koloni-
čovi sa podarilo práve ním vyriešiť problém správy uniatov od Mukačeva. 
Rovnako ako Lipaj mal svoje ambície a zámery. Hoci historiografia často 
vykresľuje biskupa de Camellisa do roviny negatívneho vzťahu k jágerské-
mu biskupovi, žiadne z dochovaných správ tomu nenasvedčujú. Biskup 
de Camellis mal majetkové problémy, nakoľko staré majetky v Boboviš-
tiach a Lávke boli malé, ich výnosy neboli hodné zabezpečenia biskupa. 
Počas jeho episkopátu sa majetok podarilo rozšíriť a neskôr je oddeľovaný 
majetok biskupa a majetok kláštora.172 De Camellis aktívne spolupracoval 
s jágerským biskupom, ako aj s titulárnym biskupom albajúlským, ktorý 
bol zároveň opátom premonštrátov v Lelesi. Jágerský biskup upozornil a aj 
často korešpondoval s biskupom vo veci pseudobiskupa, ktorý sa usídlil 
v Marmarošskej stolici, čím spôsoboval odklon mnohých uniatov tohto 
regiónu k pravosláviu.173 Rekatolizácia počas episkopátu de Camellisa má 
dve nosné roviny. Prvá spočíva v spoločnom rezidovaní s reformovanými 
a postupnom preberaní reformovaných chrámov do výlučnej správy unia-
tov. Druhá rovina je cirkevná únia regiónu Kőveš.  

Po potlačení povstania Imricha Tököliho pokračuje v Uhorsku reka-
tolizácia. Uniati v nej nepostupujú násilne ani za pomoci úradnej moci 

169 KÄFER, Stephanus – KOVÁCS, Esther. Ave Tyrnavia! Opera impressa Tyrnaviae 
typis academicis 1648-1777. Budapestini – Strigonii – Tyrnaviae : Typi Universitatis 
Tyrnaviensis, 2013. s.68, 70., DEKAMELIS, Joan Joszif. Katechiszisz dlja 
nauki Uhroruszkim ljudem. Tyrnaviae : Universitatis Tyrnaviensis, 1698. 362 s., 
KORNYICKIJ, Joan. Bukvar jazyka szlavenszka[....]. Tyrnaviae : Universitatis 
Tyrnaviensis, 1699. 40 s. 

170 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 112.
171 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 119.
172 DAZO, 64, opis 4, inv.č. 3.
173 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 111.
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ako to vykonával latinský obrad (jezuiti či iní politicky motivovaní ľudia). 
Latinský obrad nemal dostatočné personálne kapacity, aby sa podarilo ob-
sadiť všetky rekatolizované lokality. Stávalo sa, že jeden kňaz spravoval aj 
tri farnosti  alebo bolo miesto správcu obsadené rehoľníkom (jezuitom, 
františkánom).174 Z roku 1700 sa zachoval podrobný sumár, ktorý nechal 
vypracovať jágerský biskup Telekeši. Zoznam mapuje po stoliciach farnos-
ti, ktoré patrili do Jágerskej diecézy. Uniati podľa Telekešiho spravovali far-
nosti v Above (Komľoš, Mikoháza, Matyasháza), Berehu, Šariši (Tuhrina, 
Suchá Dolná), Ugoči, Uhu (Koromľa, Porostov, Svätuš, Jenkovce, Sejkov, 
Krčava, Vyšné Nemecké, Vyšná Rybnica, Baškovce, Blatné Remety, Re-
vištia, Závadka, Hnojné, Ubrež, Poruba pod Vihorlatom, Jasenov, Kusín, 
Horňa, Sobrance, Tibava, Vojnatina, Nižná Rybnica, Koňuš, Choňkovce, 
Priekopa, Pinkovce, Keregeň (azbuka), Horiany (azbuka), Paláď (azbu-
ka), Jór (azbuka), Krišov, Slemence, Krášok, Seredne). Podľa konštatova-
nia zapisovateľov sa na Zemplíne nenachádzala žiadna uniatská farnosť. 
V Marmarošskej stolici boli vo väčšine reformované farnosti a v danej lo-
kalite pôsobil pravoslávny biskup. Presbyteri z Marmaroše neakceptovali 
jurisdikciu biskupa de Camellisa. Väčšina chrámov Jágerskej diecézy bola 
spravovaná protestantskými kazateľmi. Až 180 chrámov spravovali luteráni 
a 167 chrámov spravovali uniati (rusínski a valašskí) spolu s reformovaný-
mi kazateľmi.175 Do vypuknutia povstania Františka II. Rákociho je možné 
badať zhoršovanie postavenia reformovaných kazateľov, ako aj zmenšova-
nie vlastníctva na úkor katolíckej cirkvi. Majetky, ktoré donedávna použí-
vali spoločne s veriacimi východného obradu (Sobrance, Choňkovce a iné), 
prechádzali postupne do úplného vlastníctva uniatov. Povstanie Františka 
II. Rákociho, ktoré začalo v roku 1703, nemalo primárne náboženský cha-
rakter, ale jeho dominantnou myšlienkou bola zmena vlastníckych vzťahov 
k pôde.176 Náboženská sloboda bola znova ustanovená až na sneme v Seča-
noch 20. septembra 1705. Sloboda bola garantovaná pre všetkých obyva-
teľov bez rozdielu náboženstva.177 Stolice Uh, Bereh, Satmár, Ugoča a Sa-
bolč mali navštíviť vizitátori Adam Orosz, Andrej Kazinczy a Ján Rácz, 
ktorí mali preskúmať rozdelenie majetku a prípadne rozhodnúť o náprave. 

174 Schematismus cleri almae dioecesis Szathmáriensis ad annum Jesu Christi 1864. Szathmárini : 
Ludovici Mayer, 1864. 50-51.

175 LESKÓ, József. Adatok az Egri egyházmegye történelméhez. Eger : Érseki Lyceumi, 
1908. s. 300-320

176 Gyulaji pátens, 1703. július 24. [online] citované 04-08-2020. Dostupné na <http://
www.szabarchiv.hu/drupal/gyulaji-patens-1703-julius-24>.

177 KÓNYA, Peter et al. Konfesionalizácia na Slovensku... s. 65. 
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Na sneme v Sečanoch boli prijaté tri zásady: 1. Právo vlastníka dediny 
určovať náboženstvo bolo zrušené. 2. Väčšinové náboženstvo poberá väč-
šinu z cirkevného desiatku. 3. Rozhodnutia sú platné do budúceho snemu, 
keď budú prerokované.178 Po preskúmaní majetkov boli urobené revízie. 
Na sneme v Ónode v roku 1707 sa prerokovávali zmeny, ktoré vykonali vi-
zitátori. Zástupcovia za reformovanú cirkev sa sťažovali, že majetky v de-
dinách a mestách Vinné, Užhorod, Sobrance, Vojnatina, Tibava, Dibrivka 
(azbuka), Ruskovce a Paláď neboli rozdelené správne. Sporné majetky boli 
následne prisúdené v prospech reformovanej cirkvi.179 Priebeh rekatolizá-
cie, ako aj postupného zhoršovania postavenia reformovaných kazateľov 
a cirkvi ako takej, bol  prerušený nastupujúcou morovou epidémiou. V ok-
tóbri v roku 1709 zúril mor v Michalovciach v Zemplínskej stolici, ktoré 
oddeľovala od Užskej stolice len rieka Laborec. Situácia sa v tejto lokalite 
opakovala v máji v roku 1710.180 V závere povstania Františka II. Rákó-
cziho, ktoré skončilo v roku 1711, boli mnohé lokality spomínaných stolíc 
pusté alebo opustené. Stávalo sa, že mali menej než 10% z predchádzajú-
ceho počtu obyvateľov.181 

Zo sťažností vyplýva, že uniati po roku 1700 začali dominovať v lo-
kalitách, kde reziduovali spolu s reformovanými. Duálne rezidovanie bolo 
najčastejšie v Užskej stolici. Prekvapujúce je, že biskup neevidoval exis-
tenciu uniatských farností na Zemplíne či v severnej časti Užskej stolici. 
Ugoča aj Marmaroš neboli vnímané ako uniatské, Ugoča (mesto Sevľuš) 
bola už v minulosti predmetom sporov medzi uniatmi a reformovanými. 
Zoznam je, pochopiteľne, tendenčný prameň, ktorý vykresľuje celú situá-
ciu negatívne. Z dochovaných záznamov vyplýva, že uniati zakladali nové 
farnosti a uniatský biskup mal stabilné postavenie v Satmárskej, Sabolčskej 
a Berežskej stolici. Okrem toho v Biharskej stolici, kam zasahoval vplyv 
mukačevských biskupov, začal v roku 1702 misijne pôsobiť belehradský 
eparcha, ktorý sa zameral na Valachov.182 Práve kvôli tomu bol satmársky 
archidiakon Juraj Bizanci menovaný za vizitátora tejto lokality, aby tak za-
bránil navýšeniu vplyvu pravoslávia medzi uniatmi.183

Druhou rovinou pôsobenie biskupa de Camellisa  v lokalite Kőveš, 
ktorá ležala v oblasti Partia. Región Partia ležal v rôznych sférach vplyvu, 
keďže ide o územie, ktoré patrilo istý čas do Sedmohradska, Kráľovské-

178 ZSILINSZKY, Mihály. A magyar országgyülések...IV. s. 160., MÉSZÁROS, Károly. 
. Ungvár története, a legrégibb időktől maig. Pesten : Ráth Mór könyvkereskefésében 
s bizottmányában, 1861, s. 76.

179 ZSILINSZKY, Mihály. A magyar országgyülések...IV. s. 254.
180 KÓNYA, Peter et al. Dejiny Sobraniec... s. 48.
181 MNL-OL, fond Az 1715. évi országos összeírás, Ung.
182 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 162.
183 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 188.
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ho Uhorska aj Osmanskej ríše. Spôsobom prísahy vernosti, bola uzavretá 
cirkevná únia, podobne ako sa to udialo v Užhorode v roku 1646. Prísa-
ha vernosti formálne pričlenila región Kővešu k Mukačevskému vikariátu. 
Únia bola uzatvorená na základe rokovaní medzi kővešským archidiako-
nom a katolíckou cirkvou z 2.mája 1698.184 Prvé dokumenty, ktoré pričle-
ňovali región pod správu de Camellisa, boli podpísané 12. júna 1699 vo 
Fonente.185 Kővešským archidiakonom bol v tom čase Teodor de Russor, 
pod ktorého patrilo 57 presbyterov. Ako uvádzajú samotní presbyteri, pô-
sobia aj viacerí v jednej dedine. V dokumente nie sú nijako špecifikova-
né podmienky zo strany presbyterov, nakoľko ide o ich žiadosť, aby ich 
posesorom bol biskup de Camellis. Dochované informácie poukazujú na 
silný osobnostný, politický vplyv de Camellisa v danom regióne (územie 
Satmaru a Biharu), ako aj status biskupa, keďže do danej udalosti nijako 
nezasahuje jágerský biskup. De Camellis zveril oblasť satmárskemu archi-
diakonovi Jurajovi Bizancimu, ktorý mal právo vizitovať celý región.186

Po vypuknutí povstania Františka II. Rákociho sa mukačevský vikár 
stal znovu prenasledovanou osobou. Pre svoj negatívny postoj bol biskup 
nútený utiahnuť sa do Prešova.187 De Camellis zomiera v roku 1706 v Pre-
šove v povesti svätosti. Jeho telo ostalo neporušené v hrobe ešte sto ro-
kov.188 Pred smrťou nepriamo označil za svojho nástupcu Juraja Bizanciho, 
ktorému zaslal svoje biskupské rúcho.189 Bizanci sa angažoval v cirkevných 
záležitostiach uniatov. Bol poprednou cirkevnou osobou Satmárskej, Bi-
hárskej a Sabolčskej stolice. Mal osobité privilégia, ktoré mu dal biskup de 
Camellis (pre oblasti spomenutých stolíc), ale aj Rákociovci.190

Smrťou biskupa de Camellisa nastáva ďalšie obdobie chaosu a reštruk-
turalizácie uniatskej otázky. Počas povstania Františka II. Rákociho vstu-
puje do popredia ako podporovateľ cisára Ján Hodermarský, ktorý nielen, 
že formálne podporoval cisára, ale sa aj sám zapojil do bojov, kde neváhal 
zabiť.191 Cisár preto využil svoje apoštolské právo a menoval ho v roku 
1707 za biskupa v Mukačeve. Cisár odmenil aj vernosť Rusínov z územia 

184 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 139.
185 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 138.
186 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 188.
187 BAÁN, István. Giovanni Giuseppe De Camillis görög misszionárius és munkácsi püspök 

(1689-1706) Levelei = Letters of  Giovanni Giuseppe De Camillis Greek Missionary and Bishop 
od Munkács (1689-1706). Nyíregyháza : Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi 
Föiskola, 2017. s. 22. 

188 BAZILOVIČ, Joanik. Dejiny gréckokatolíckej... s. 128.
189 GRADOŠ, Juraj. Dejiny... s. 279.
190 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 186., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 188., DAZO, 151, opis 1, 

inv.č. 189., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 208.
191 BAZILOVIČ, Joanik. Dejiny gréckokatolíckej... s. 129. = „... je pravdou, že sa postavil na 

čelo početného rusínskeho národa ako vojvodca proti rebelom a mnohých pobil.“
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Zemplínskej stolice (dištriktov Vranov a Stropkov), ktorí boli počas bo-
jov nápomocní cisárskej armáde. Mukačevské biskupstvo (ako ho nazýva 
v dekréte) sa dostalo pod ochranu cisára Jozefa, ktorý sa väčšmi začal zaují-
mať o túto oblasť monarchie.192 Hodermarský využil priaznivo naklonené-
ho cisára, prezentoval mu dejiny Mukačevského biskupstva, poukazoval na 
jeho starobylosť a dlhodobé existovanie v Uhorsku. O otázke únie a roku 
jej podpísania sa nijako nezmieňuje. Následne ho cisár v roku 1712 vy-
menoval za mukačevského biskupa.193 Od smrti de Camellisa sa o vikariát 
staral Juraj Bizanci, ktorý na základe už skôr vydaných menovaní vystupu-
je ako mukačevský biskupský vikár. Na základe toho vymenúval archidia-
konov a vizitoval farnosti. Nebol jediným vikárom, ktorý pôsobil medzi 
uniatmi, rovnaké práva mal aj Ján Grebecký, ktorému bol za týmto účelom 
vydaný pas.194 Po skončení povstania (1711) mala celá situácie fatálne ná-
sledky. Rozdrobenosť správy, preferovanie osôb na základe podpory, ná-
sledne spor o post biskupa medzi Bizancim a Hodermarským vyústil k ma-
sívnemu odklonu od únie.195 Situáciu zhoršila aj migrácia obyvateľstva, keď 
na územie severovýchodného Uhorska prišli Rusíni, ktorí boli pravoslávni. 
Celá situácia priniesla a znásobila staré problémy, ktoré riešil ešte biskup de 
Camellis. Spory medzi správcami uniatov vyvrcholili zavedením riadenej 
správy z pozície jágerského biskupa. Do tejto situácie boli biskupi sídliaci 
v Mukačeve pomerne autonómni voči jágerskému biskupovi. Na základe 
sporov, vzájomného obviňovania a listinného dokazovania sa reálne za-
viedla do praxe deviata konštitúcia Štvrtého lateránského koncilu. V roku 
1715 bol utvorený obradový vikariát na území Jágerskej diecézy. Uniatskí 
biskupi neboli sídlení, len obradoví, podriadení jágerskému biskupovi ako 
sídelnému biskupovi danej diecézy. Jágerskí biskupi, ako legitímni správco-
via diecézy, mali právo vizitovať a utvárať farnosti na území svojej diecé-
zy, bez ohľadu na obradovú identitu. Okrem toho mali právo rozhodnúť 
o umiestnení kňaza, vykonať preskúšanie, ak by vzniklo podozrenie o jeho 
osobe, mali právo vyžadovať si všetky katedrálne poplatky, ktoré im ako 
prelátom patrili. Vikári boli podriadení biskupovi, k čomu sa viazala aj ich 
servilita voči svojmu biskupovi.196 

192 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 201., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 202., DAZO, 151, opis 1, 
inv.č. 207.

193 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 229.
194 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 208., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 224.
195 DAZO, 64, opis 4, inv.č. 3.
196 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 250.

ca_II_10_Munkácsi sematizmus.indd   138ca_II_10_Munkácsi sematizmus.indd   138 2022. 07. 13.   20:57:572022. 07. 13.   20:57:57



Rekatolizácia a grécky rítus (1608-1771)

139

Nová situácia po miery v Satu Mare (1711-1740)

Po povstaní Františka II. Rákócziho a morovej epidémii ostali lokality pus-
té, chrámy buď zhoreli, alebo boli vážne poškodené vojskom. Pre epidé-
miu ich nemal kto opraviť, prípadne starať sa o nich, následkom čoho 
spustli. Nové obyvateľstvo bolo poväčšine rusínske, čo zabránilo obnove 
reformovaných farností a pokračovaniu rekatolizácie zo strany rímskoka-
tolíckej cirkvi. V Uhorsku bola po povstaní napätá situácia medzi rôznymi 
konfesiami. Cisár Karol VI. vydal 24. mája 1714 dekrét, kde nabádal k ná-
boženskej tolerancii a zmieru. Protestantom boli garantované práva na zá-
klade záverov Šopronského snemu z roku 1681.197 Zo súpisu z roku 1717, 
ktorý bol vyhotovený pre jágerského biskupa vyplýva, že na území celej 
Jágerskej diecézy bolo viac ako 392 uniatských farností, ktoré mali buď 
pravoslávneho presbytera, alebo bigamistu.198 Územie Kővešu malo špeci-
fický problém, a to pretrvávajúce vplyvy reformácie. Z toho dôvodu bola 
v roku 1717 pripravená oficiálna forma prísahy pravoslávneho presbytera, 
ktorý vstupoval do únie. Túto formu vyžadoval biskup Bizanci od všetkých 
sporných presbyterov. Jej obsah nebol len formálny, ako to bolo pri prísahe 
vernosti z roku 1646 či z roku 1699, ale predstavovali sa už aj články viery, 
ktoré sa približovali katolíckemu učeniu.199 V súvislosti s problémami (bi-
gamisti, pravoslávni) rozhodla pápežská kancelária, že  po 1. grécki presby-
teri budú podriadení latinskému farárovi, na území ktorého sa nachádzajú. 
Po 2. bigamisti budú vylúčení z postu správcov farnosti; po 3. všetci pres-
byteri, ako aj apoštolský vikár boli podriadení latinskému diecezánovi; po 
4. o veciach presbyterov a vikárov mohol rozhodovať iba latinský diecézny 
biskup; po 5. latinský biskup rozhodoval o umiestnení presbytera vo far-
nosti; a po 6. iba latinský biskup mal právo utvárať farnosti.200 Z následnej 
korešpondencie medzi mukačevským vikárom a jágerským biskupom vy-
plýva striktné dodržiavanie týchto usmernení. Vikár ostal svätiacim bisku-
pom pre grécky rítus, ale o vysvätení kňazov vopred informoval jágerského 
biskupa, ktorý následne udeľoval súhlas.201 

Systematicky sa znova začali potvrdzovať práva a výsady, ktoré boli 
vystavené pre uniatských presbyterov. V roku 1720 boli znovu potvrdené 

197 DAZO, 4, opis 2, inv.č. 1647 pag. 1.
198 BAÁN, István. Problemi di disciplina ecclesiastica – tentativi di soluzione: i sacerdoti 

„bigami“. In: VÉGHSEŐ, Tamás(ed.). Da Roma in Hungaria. Atti del convegno nel terzo 
centenario della morte di Giovanni Giuseppe De Camillis, vescovo di Munkács / Mukačevo 
(1689–1706). Nyíregyháza : Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 
2009. s.228-235.

199 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 280.
200 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 291.
201 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 281.
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práva a slobody uniatských presbyterov zo 17. storočia. Farské pozemky, 
budovy a ich posesori boli oslobodení od daní. Presbyterom bol zase potvr-
dený status cirkevného stavu. Uhorský primas vydal následne dekrét, čím 
potvrdil, že uhorský Rusíni sú členmi katolíckej cirkvi, čím sa deklarovala 
ich konfesionálna príslušnosť.202 Bola znova prerokovaná aj otázka existen-
cie Mukačevskej eparchie, jej historického kontextu a možnosti existencie, 
avšak rozhodlo sa ponechať stav, ktorý nastal po roku 1715.203 Mukačevský 
vikár Juraj Bizanci sa začal zaujímať o pravoslávneho eparchu v Marma-
rošskej stolici. V roku 1720 podal oficiálny protest voči eparchovi Dorote-
ovi, ktorý sa ukrýval v tejto stolici. Vikár na jeho pôsobenie upovedomil aj 
Marmarošskú stolicu.204 Bol to začiatok procesu ukončenia pravoslávneho 
pôsobenia na území vikariátu, ktorý sa zavŕšil až v roku 1735. Pravosláv-
ni eparchovia spôsobovali veľké problémy uniatským štruktúram. Nešlo 
o vieroučné problémy, ale skôr o personálnu otázku, keďže každý presby-
ter bol oslobodený z poddanstva a získal status slobodnej osoby. Zároveň 
len slobodná osoba mohla študovať a následne sa nechať vysvätiť. Ak bola 
neslobodná osoba vysvätená pravoslávnym eparchom a následne vstúpila 
do únie, mala rovnaké právo získať slobodu ako uniatský presbyter z kňaz-
ského rodu. Takýto postup viacerých spôsoboval veľké ťažkosti, lebo ak 
svoju vieru a úniu mysleli skutočne úprimne (bez postranných majetko-
vých a výsadných výhod), nebol dôvod ich neprijať do cirkvi. Problémom 
ostávali štátne orgány, ktoré museli následne oslobodiť osobu z poddan-
stva a zabezpečiť jej status.205 Vikári nadviazali na starú tradíciu vizitácií. 
V roku 1722 bol zvizitovaný malý región okolia Mukačeva, kde sa sledovali 
základné informácie o chráme, farnosti či kantorovi. Pre vizitáciu malého 
regiónu neponúka vizitácia reprezentatívny obraz o celom vikariáte.206

Celá situácia medzi presbytermi, vzdelaním presbyterov a ich pozna-
ním viery spôsobovala ťažkosti pokatolíčteniu Rusínov. Ako v roku 1648, 
tak aj tentoraz sa inšpirovalo Uhorsko poľským modelom. V Poľsku pre-
behla v roku 1720 Zamosćská synoda, ktorá upravovala viaceré otázky cir-
kevného života poľských uniatov.207 Viaceré aspekty tejto synody sú dnes 
interpretované ako latinizácia či polonizácia cirkvi. V mnohom boli výsled-
ky synody skôr formálne, smerujúce na vzdelanie a vierouku, ktorá sa mala 
zjednotiť s katolíckou. Podobne tomu bolo aj v Uhorsku, kde podobné 
synody prebiehali od roku 1726 do roku 1728 v jednotlivých uniatských ar-

202 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 308., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 309.
203 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 310.
204 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 312.
205 GRADOŠ, Juraj. Dejiny... s. 284-285.
206 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 341.
207 FILIPOWICZ, Polikarp. Synod prowincialny ruski w mieście Zamoyściu roku 1720. Wilno 

: Drukarna XX. Bazylianow, 1735. 215 s.
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chidiakonátoch. Týmto synodám predsedal buď obradový vikár (Bizanci), 
alebo jeho vikár (Hodermarský). Každá synoda prerokúvala tie isté otázky, 
ktoré boli napísané paralelne v cirkevnej slovančine a latinčine. Celý doku-
ment mal výzor prísahy, kde boli aj naznačené miesta pre meno vyznávača, 
ktorý mal presne vyznať podľa paragrafov, ktoré koncily uznáva, ako aj 
to, že prijíma neskoršie sporné články. Prísaha neobchádzala ani otázku fi-
lioque a otázku pápeža. Asi najviac viditeľné zmeny sa týkali interiéru chrá-
mu, pričom bolo žiaduce, aby sa v chráme nachádzali lavice, spovednice či 
bočné oltáre. Vyžadovalo sa, aby boli pri chrámoch vybudované zvonice.208 
Z neskoršieho fungovania vyplývalo, že jágerskí biskupi požadovali zvone-
nie na anjelské časy pre modlitbu Anjel Pána.209

Synodálne zhromaždenia sa uskutočnili najprv v roku 1726 v Ujhel-
skom, Abovskom, Borsodskom, Sabolčskom, Humenskom, Stropkov-
sko-Vranovskom, Makovickom, Zamagurskom, Šarišskom, Užskom a 
Verchovinskom (Užská stolica) archidiakonáte.210 Neskôr sa pokračovalo 
v roku 1727 v archidiakonátoch Satmár, Marabor, Mukačevo a Ugoča.211 
Presbyteri sa podpisovali k obom jazykovým verziám, v cirkevnej slovan-
čine a latinčine. Vždy uviedli presbyteri aj lokalitu, v ktorej pôsobili. Na 
základe toho sa dá presne určiť rozloha vikariátu. Medzi archidiakonátmi 
nie je uvedený Marmaroš. Toto územie bolo v tom čase ešte pravoslávne. 

Tieto synody boli najvážnejším zásahom do integrity tradícií a fun-
govania uniatov a pravoslávnych v Uhorsku. Znamenali však aj výrazné 
nasmerovanie uniatských štruktúr k zlepšeniu. Na základe toho, že mali 
presne stanovené mantinely, dostatok presbyterov a fungujúce vzdelávanie 
kňazov, sa postupne vyrovnali so všetkými nedostatkami. Latinské cirkev-
né štruktúry v tom čase prežívali personálnu krízu, nedostatok latinských 
kňazov. Pomerne nedávna rekatolizácia mala za následok pozvoľný postup 
získavania dominancie. Oproti tomu mali uniati dostatok chrámov, nebo-
lo nákladné ich postaviť, rovnako duchovenstvo nemalo vysoké nároky 
na materiálne a finančné krytie. Druhým faktorom bola určitá blízkosť 
s reformovanou cirkvou, čo napomáhalo rekatolizácii vo forme postupné-

208 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 402., ЛУЧКАЙ, М. Історія карпатських русинів. 
Том ІІІ. . In Науковий збірник Музею української култури у Свидникуу 14. 
Братіслава : Словацкой педагогічной видавництво, 1990, s. 196-206.

209 ŠKOVIERA, Andrej. Latinizácia, jej príčiny a okolnosti. S osobitným zreteľom na 
prostredie mukačevskej eparchie. In MARINČÁK, Šimon – ŽEŇUCH, Peter(eds.). 
Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. 
Monotematický súbor štúdii. Košice – Batislava : Centrum spirituality Východ – Západ 
Michala Lacka v Košiciach – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2017. s. 243.

210 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 405., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 402., DAZO, 151, opis 1, 
inv.č. 406., ZUBKO, Peter.  Gréckokatolíci v záznamoch latinských biskupov z 18. storočia. 
Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2009. s. 11-27.

211 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 342.
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ho dominovania uniatov v lokalitách. Pre nové obyvateľstvo na Zemplíne, 
Uhu či Sabolči bola táto konfesia výrazne blízka, nakoľko Rusínom z Poľ-
ska či reformovanému pôvodnému obyvateľstvu pripadali vonkajšie znaky 
podobné. Práve po synodálnom období je zreteľná zmena. V 30. rokoch 
bola markantná cirkevná otázka, Uhorsko prijalo katolicizmus za štátne ná-
boženstvo.212 Vo vzťahu voči ostatným konfesiám boli katolíci protežovaní 
a protestanti boli nútení fungovať aj v ilegalite. Zvlášť v lokalitách, kde 
pôsobili jezuiti, nakoľko napätie často eskalovalo k využívaniu štátnej moci 
k zásahu voči protestantom.213 V rekatolizačnom procese nezasiahli unia-
ti priamo, nepodnecovali zásah štátnej moci, nakoľko nemali dominantné 
postavenie v katolíckych štruktúrach. Veľká časť uniatských farností mala 
reformovaných donorov. Ide o rody, ako Stárajovci, Vajovci, Gombošovci 
či Pribekovci, ktorí boli zemepánmi v lokalitách na Zemplíne a Uhu. Rusíni 
nemali svoju šľachtu, preto boli odkázaní na toleranciu a podporu aj od 
protestantov. 

Po smrti Bizanciho (1733) bol v roku 1734 menovaný za vikára Si-
meon Olšavský.214 Počas jeho episkopátu nastali dve signifikantné udalosti. 
Prvá, začalo narastať napätie medzi uniatskými presbytermi a latinskými 
kňazmi.215 Po generačnej výmene boli uniati v úplne inej pozícii ako v roku 
1715, kedy boli podriadení uniatskí presbyteri latinským farárom. Uniatskí 
presbyteri získavali vzdelanie na latinských školách (jezuitské, piaristické 
gymnázia), neskôr viacerí pokračovali vo svojom vzdelávaní na univerzi-
tách. Mukačevský seminár poskytoval plnohodnotné vzdelanie a mnohí 
presbyteri študovali aj v jágerskom seminári. Uniatské farnosti neboli bo-
haté, často sa stávalo, že presbyter gazdoval podobne ako jeho farníci, čím 
často pripomínal latinským kňazom sedliaka. Preto v domnienke nadrade-
nosti požadovali od uniatských farárov dávky či štolárne príjmy. Uniatskí 
presbyteri si boli jasne vedomí svojho práva, ako aj postavenia, preto často 
pre tieto nezhody kontaktovali svojho biskupa. Je pravdou, že latinský bis-
kup často nepodnikol nič, hoci ho o to viackrát písomne požiadal aj jeho 
vikár. Tieto nezhody, ako aj postoj jágerského biskupa sa neskôr stali aj 
jedným z dôvodov erigovania Mukačevskej diecézy. Presbyteri si všímali 
aj pravoslávnych presbyterov. Pokiaľ začali pravoslávni popi pôsobiť me-
dzi uniatmi či dokonca pravoslávne zmýšľajúci presbyter zabral farnosť, 
okolití presbyteri na to upozornili vikára. Ešte zaujímavejšie konali miestni 

212 Österreichisches Staats archiv Haus-, Hof- und Staat sarchiv, fond Ungarische 
Akten, Specialia Fasc. 274. Konvolut B fol. 113-115.

213 ŽEŇUCH, Vavrinec. Švetoho Dávida kráľa a proroka sto i pedzešác Žoltári Prepis 
Žaltára z roku 1752 a Dejiny reformovanej cirkvi v Užskej stolici v 16. až 18. storočí. 
Michalovce : RE-MI-DIA, 2019. s. 26-27.

214 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 523., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 546.
215 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 524.
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veriaci v Tokaji, keď v roku 1736 obsadil farnosť pop vysvätený sučavským 
pravoslávnym eparchom. Na túto skutočnosť upozornili svojho vikára, od 
ktorého požadovali nápravu.216

Druhá rovina súvisela s územím Marmarošskej stolice. Po smrti po-
sledného pravoslávneho eparchu sa mení postoj väčšiny pravoslávnych 
farností, ktoré sa nachádzali na území tejto stolice. Ich návrat do správy 
biskupa v Mukačeve bol postupný, trval viac ako dve desaťročia. V roku 
1734 sa z dôvodu zadlženia obracia na mukačevského vikára 15 farností 
z Marmaroša.217 Následne v roku 1735 bol Marmarošskou stolicou pri-
jatý Leopoldov diplom, ktorý dával uniatov na rovnakú úroveň s katolík-
mi. Znovu sa komunikoval vzťah medzi mukačevskými biskupmi a mar-
marošskými veriacimi. Jednak sa poukazovalo na starobylosť a existenciu 
staršieho monastiera a sídla biskupov – Hrušova, ako aj výsadu od kráľa 
Vladislava z roku 1491, ktorý zakazoval mukačevským eparchom poža-
dovať cirkevné dávky z tohto územia.218 Bol to začiatok zmien a presun 
pokatolíčtenia gréckeho rítu na východ Jágerskej diecézy. 

Na sklonku 30. rokov 18. storočia už za episkopátu Juraja Blažovského 
patrila stolica Marmaroš do správy mukačevského vikára. Územie vikariátu 
bolo vymedzené stolicami Satmár, Sabolč, Uh, Bereh, Zemplín, Abov, Bor-
šod, Šariš a Ugoča, kde sa nachádzalo 343 farností, ktoré zaplatili vikárovi 
katedralikum v celkovej výške 692 florénov a 86 denárov. Marmarošské 
územie tvorilo samostatný dištrikt, kde sa nachádzalo 144 farností, ktoré 
rovnako zaplatili katedralikum, avšak jeho suma bola nižšia, a to 172 flo-
rénov a 80 denárov. Príjmy vikára ďalej tvorili osobitý poplatok z územia 
stolíc Šariš a Zemplín vo výške 60 florénov a poplatok za vysviacku pres-
byterov, čo tvorilo ročne približne 120 florénov. Celkový prijem biskupa 
bol približne 1045 florénov a 66 denárov.219 Celkovo sa v roku 1739 vo 
vikárovej správe nachádzalo až 487 farností. Vikariát bol rozdelený na dve 
oblasti, kde sa až jedna tretina farností nachádzala v samostatnom dištrikte 
– Marmaroši. Otázka poplatkov súvisela s kopírovaním latinskej cirkevnej 
správy. Rovnako sa aj štolárne príjmy riadili všeobecne zaužívaným mode-
lom v katolíckej cirkvi. Presbyter poberal štolárny príjem za krst, uvedenie, 
sobáš, veľký pohreb s čítaním evanjelia, veľký pohreb bez čítania a za malý 
pohreb. Vo vykazovanom poplatku sa nachádzal aj milodar pri požehnaní 
domu, ako aj poplatok za liturgiu. Poplatok za požehnanie, ako aj liturgiu 

216 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 559.
217 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 533.
218 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 534., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 539., DAZO, 151, opis 1, 

inv.č. 540., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 553.
219 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 635.
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bolo možné uhradiť aj v obilí.220 Presbyter ešte na základe nariadení bis-
kupa de Camellisa mal povinnosť zabezpečiť vo svojej farnosti kantora 
a učiteľa.221

Údaje o poplatkoch a existencii chrámu sa stali jednými zo základ-
ných informácií, ktoré zisťovali vizitátori. Uniatské vizitácie väčšej časti222 
vikariátu sa zachovali už od roku 1741.223 Práve zmena finančného zabez-
pečovania poukazuje na posun vo vývoji vikariátu. Finančné zabezpečenie 
biskupa prestalo byť výsostne závislé na starých majetkoch kláštora. Vikár 
tak získal finančné krytie, ktoré mohol použiť pri cestách, ako aj na opravy 
budov, nad ktorými mal ako biskup patronát. Tieto latinské vplyvy utvárali 
pri polatinčovaní Rusínov úplne iný spôsob finančných istôt. O pozitívnej 
zmene svedčí aj početnosť farností, hoci sa početnosť farností v minulosti 
často len odhadovala, pri reálnych číslach sa dá hovoriť o progrese. Situácia 
bola priaznivejšia aj pri porovnaní s ostatnými konfesiami.224 

Cesta k samostatnosti (1741-1775)

Nastavené procesy z roku 1715 a rokov 1726 – 1727 vo vikariáte priniesli 
ovocie už v 40. rokoch 18. storočia. Nedostatky v náuke boli vyriešené 
systematickým vzdelávaním, ktoré bolo poskytované latinskými, ako aj 
uniatskými školami. V prvých desaťročiach 18. storočia sa podarilo zabez-
pečiť vyššie školy pre presbyterov, z ktorých sa neskôr utvárala rusínska 
a uniatská inteligencia. Zmeny vo finančnom a materiálnom zabezpečení 
napomohli spustiť proces lepšieho zabezpečenia farností, ako aj farárov. 
Napriek tomu ešte existovali farnosti, kde bolo finančné zabezpečenie vý-
razne nízke. Pri uniatských farnostiach sa totiž nezavádzali finančné mini-
má ako pri latinských farnostiach. Veľkým krokom vpred bola existencia 
farských pozemkov a oslobodenie presbyterov z poddanstva. V období po 
roku 1740 až do erigovania diecézy, nastali zmeny vo viacerých problémo-
vých oblastiach – školy, cirkevná náuka a stavby. 

Ešte na základe nariadení biskupa Jána Jozefa de Camellisa mal v kaž-
dej farnosti pôsobiť aj kantor. Biskup apeloval, aby bol zároveň magister 

220 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 635.
221 ŽEŇUCH, Vavrinec. Kantori východného rítu v 18. storočí. Sonda do problematiky 

na príklade Užskej stolice. In Theologos, 2020, roč. 22, č. 1. s. 226.
222 Zachovali sa aj staršie vizitácie Spiša či protokoly z okolia Mukačeva.
223 VÉGHSEŐ, T. – TERDIK, Sz.– SIMON, K. Források a magyarországi görögkatolikus 

parókiák történetéhez Az egri egyházmegye területénszolgáló görögkatolikus papok 1741. évi 
javadalom-összeírása. Nyíregyháza : Szent Atanáz Görögka-tolikus Hittudományi 
Főiskola, 2014. 576 s.

224 Pozri priloženú prílohu.
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scholarum, teda učiteľ. Vo vizitačných protokoloch je možné postupne 
postrehnúť rozlišovanie osôb cantor a ludimagister. Na základe dostupnos-
ti osôb bol častejšie obsadený post kantora ako učiteľa. Samotní kantori 
museli byť tiež vzdelané osoby, nakoľko bolo potrebné, aby vedeli čítať 
a prípadne písať. Duchovná tvorba, ktorá sa uchovala v podobe spevníkov, 
je jasným svedectvom o vzdelaní týchto osôb.225 Piesňová tvorba v miest-
nom kultúrnom jazyku poukazuje aj na literárne činné osoby, ktoré vďaka 
svojmu nadaniu tvorili nielen piesne, ale aj melódie k nim. Od roku 1758 
mali kantori na základe diecéznych štatútov povinnosť vyučovať deti.226 
Kantor a zároveň učiteľ mal byť muž, ktorý je dobre znalý viery. Nebolo 
žiaduce, aby toto miesto bolo obsadené synom presbytera, nakoľko z pos-
tu plynulo výsadné postavenie a imunity, ktoré sa prejavili v bežnom živote. 
Kantor dostával podiel na štolárnom poplatku, a bol oslobodený od nie-
ktorých poddanských prác. Z materiálneho zabezpečenia dostával hmotný 
podiel, v neskorších prípadoch mal aj možnosť gazdovať na vymedzených 
pozemkoch.227Aby bol kantor zároveň učiteľom, musela existovať aj pri-
meraná fundácia. Stávalo sa, že v mieste sídla farnosti fundácia neexistovala 
(prípad Seredné), ale presbyter aj napriek tomu zabezpečil učiteľa pre vyu-
čovanie.228 Fundácia nezanikla ani po preložení či zrušení farnosti (prípad 
Pavlovce na Uhom).229 Vyučovací proces napomohol aj emancipácii Rusí-
nov, keďže vo vyučovacom procese sa využívali aj miestne vernakulárne 
jazyky. Okrem rusínčiny sa vyučovalo aj v maďarčine a slovenčine, na ško-
lách sa učila aj latinčina ako lingua generalis. Medzi vyučovacie predmety 
patrili počty, vedy o prírode, o človeku, ale aj spev.230 Kvalitné základné 
školstvo pripravilo žiakov na ďalšie štúdia. Unionizmus ako pokatolíčtenie 
pravoslávnych získalo úplne iný rozmer, ktorý napomohol k zmene men-
tálneho konštruktu a poklesu  negramotnosti.

225 PROKIPČÁKOVÁ, Mária. Osobnosť Jána Juhaseviča Skliarskeho (1741-1814) 
v kontexte kantorskej a pisárskej praxe v karpatskom prostredí. In BUGALOVÁ, 
Edita. Malé osobnosti veľkých dejín – Veľké osobnosti malých dejín III Príspevky k hudobnej 
regionalistike. Bratislava : Slovenské národné múzeum Hudobné múzeum, 2017. s. 
56-79., PROKIPČÁKOVÁ, Mária. Prejavy medzikultúrnych vzťahov Východu 
a Západu v irmologionovej tvorbe 18. storočia v Mukačevskej eparchii (na 
príklade vybraných prameňov). In MARINČÁK, Šimon – ŽEŇUCH, Peter(eds.). 
Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. 
Monotematický súbor štúdii. Košice – Batislava : Centrum spirituality Východ – Západ 
Michala Lacka v Košiciach – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2017. s. 123-152.

226 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1425.
227 ŽEŇUCH, Vavrinec. Kantori východného rítu... s.230.
228 Szarmári Püspöki és Káptalani Levéltár (ďalej BKAS), f. Visitatio Canonica (ďalej 

VC), Ungvar 1746, pag. 75-76.
229 BKAS, f. VC, Ungvar 1746, pag. 7-8.
230 DAZO, 4, opis 7, inv.č. 1450 pag. 9-10.
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Cirkevná náuka a každodenný život mali v 18. storočí veľa spoločného. 
Okrem jednoduchého odčlenenia dobrého a zlého existovali viaceré aspek-
ty života (manželstvo, sexualita, náhľad na smrť), kde cirkev ovplyvňovala 
jeho každodennosť. Rákociovské nariadenia zo 17. storočia priniesli do ži-
vota veriacich gréckeho rítu rozvody, nadradenosť reformovanej konfesie, 
ako aj otázku spôsobu prijímania eucharistie. Z kanonickej vizitácie unia-
tov z roku 1749, ktorú vykonal jágerský biskup František Barkóci, vyplýva, 
že uniati boli poznačení reformovaným učením ešte aj sto rokov po prísa-
he vernosti. Presbyteri vykonávali spoveď spôsobom, ktorý bol nápadne 
blízky reformovanej spovedi. Z popisu vyplýva, že sa spoveď vykonáva-
la spoločne, kde boli prítomní všetci a rovnako spoločne sa udeľovalo aj 
rozhrešenie.231 Okrem iného viacerí presbyteri neovládali základnú náuku 
katolíckej cirkvi o očistci či sobášnu náuku. Verili totiž, že intenzívne mod-
litby mohli vytrhnúť osobu z pekla. Pri predmanželskom živote hlásali, že 
ak panna a panic spolu smilnia pred svadbou, ale majú úmysel sa vziať, tak 
to nie je hriechom.232 Viaceré negatívne zistenia biskupa pramenili skôr 
z nedostatočného vzdelania presbyterov v cirkevnej náuke. Biskup sa pri 
vizitácii pýtal aj na osobu svätiteľa. Viacerí tí, ktorí mali medzery v náuke, 
boli vysvätení pravoslávnym biskupom, prípadne ešte v 20. rokoch 18. sto-
ročia. V Biharskej stolici sa vyskytli relikty z cirkevného spolužitia medzi 
uniatmi a reformovanými, na ktoré upozornili samotní uniati. V roku 1749 
sa sťažovali, že reformovaní kazatelia od nich požadovali štolárne poplat-
ky, tiež aj reziduálny poplatok. Vymáhanie často sprevádzali aj bitky, keď na 
seba útočili kyjmi, až kým nezískali požadované financie.233 Presbyteri boli 
odkázaní viac na svojich farníkov, ktorí boli rovnako nútení k finančnej 
servilite voči reformovaným kazateľom. Tieto situácie sa podarilo vyriešiť 
v 50. rokoch 18. storočia. Väčšmi sa však začal utvárať problém spoločné-
ho fungovania uniatov a rímskokatolíkov na jednom území. Latinskí kňazi 
neboli ochotní rešpektovať odlišnosť a integritu uniatov. Nútili ich sláviť 
rovnaké sviatky ako slávili latinskí veriaci. Z týchto nezhôd a nepochopenia 
vznikali žaloby, ktoré sa vyriešili až na stoličných súdoch. Celú situáciu ne-
zlepšoval ani postoj jágerských biskupov, ktorí, pochopiteľne, uprednost-
ňovali latinský rítus.234 Veľká časť nezhôd spočívala v odlišnosti liturgic-
kého kalendára, keďže uniati používali juliánsky kalendár a latinskí veriaci 
zase gregoriánsky kalendár. Z toho dôvodu pripadli cirkevné sviatky v iné 
dni ako v latinskej cirkvi, čím vznikali obojstranné pohoršenia. Paradoxne, 

231 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1125 pag. 1-17.
232 ZUBKO, Peter. Skurtínia uniatských presbyterov z roku 1749. In Slavica slovaca, 

2015, roč. 50, č. 3. s. 83, 85, 87.
233 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1210.
234 DAZO 4, opis 7, inv.č.  305, 1-4., DAZO, 4, opis 9, inv.č. 1866 pag 1-5.
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nie sú známe sťažnosti uniatských presbyterov voči katolíkom latinského 
obradu, že nedodržiavajú cirkevné sviatky. 

V roku 1748 sa znovu otvárala otázka únie. Tentoraz sa viedla diskusia 
s presbytermi z územia Sedmohradska. Presbyter Peter Dobra sa 21. feb-
ruára 1748 obrátil na biskupa Manuela Olšavkého s prosbou o vstup do 
cirkevnej únie. Peter Dobra bol presbyterom v dedine Buda-Telke (dnešný 
Budești), ktorá sa nachádzala v Koložvárskej stolici.235 Tento podnet roz-
prúdil obrovskú debatu, do ktorej sa okrem cirkevných vrchností zapojili aj 
stoličné úrady či členovia kráľovskej rady. Dokonca Peter Dobra pripravil 
spis, ktorým propagoval pozitíva únie, zvlášť rovnoprávnosť s duchoven-
stvom či osobnú slobodu.236 V roku 1748 patrilo pod vikára v Mukačeve 
až 44 presbyterov zo Sedmohradska. Rekatolizácia sedmohradských území 
a všeobecne pravoslávnych je iná oproti rekatolizácii protestantov. Únia 
nebola primárne transformačná voči obradu, ale voči životnému štandar-
du. Valasi mali výrazne horšie postavenie v Uhorsku ako Slováci či Rusíni, 
preto získanie statusu katolík znamenalo získanie základných práv.237 Cir-
kevné zmeny boli minimálne, najskôr v rozsahu zmien na základe synod 
z roku 1726 – 1727.

Počas episkopátu Manuela Olšavského prechádzal vikariát vnútorný-
mi zmenami, ktoré ho čoraz viac formálne približovali k riadnej diecéze. 
Kánonické vizitácie odhaľovali rôzne pochybenia presbyterov, ako aj iné 
bežné nedostatky. Biskup Olšavský vykonal viacero vizitačných ciest, a to 
v roku 1747, 1748 a potom sériu ciest v rokoch 1750-1752.238 Znalosť ťaž-
kostí, ako aj prehreškov ho podnietila k toku, aby podľa zvyklostí v latin-
skom obrade zostavil pre jemu zverené územie diecézne stanovy.239 V mi-
nulosti cirkevná vrchnosť takýmito poriadkami poukazovala na zaužívané 
tradície v miestnej cirkvi, prezentovala špecifiká či upriamovala pozornosť 
na už dávno používané riešenia. Biskupovo dielo reagovalo na aktuálny 
stav, nijako sa neodkazuje na dávnejšie propedeutické knihy ako napríklad 
Pseudozonar či kompendiá z prostredia východných cirkví (Ukrajina). 
Prvé stanovy boli biskupom zostavené v roku 1755 a obsahovali 14 usta-

235 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1026.
236 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1037. 
237 POP, Ioan-Aurel – BOLOVAN, Ioan. Dejiny Sedmohradska. Bratislava : AnaPres, 

2018. s. 129-131, 158-159.
238 VÉGHSEŐ, Tamás – TERDIK, Szilveszter. Források a magyarországi görögkatolikus 

parókiák történetéhez Az 1747.évi... 640 s., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1039., DAZO, 
151, opis 1, inv.č. 1040., DAZO,151, opis 1, inv.č. 1042., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 
1125., VÉGHSEŐ, Tamás et al. Források a magyarországi görögkatolikus parókiák 
történetéhez Olsavszky Mihály Mánuel munkácsi püspök 1750-1752. évi egyházlátogatásainak 
iratai. Nyíregyháza : Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 2015, 
800 s.

239 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1425.
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novení. Z obsahu vyplýva, že biskup postrehol rovnaké pochybenia ako 
František Barkóci v roku 1749, preto sa snažil o ujasnenie otázky sviatostí. 
Venoval sa aj osobe presbytera, jeho vzťahu k farníkom a duchovnej služ-
be vo farnosti. Neskôr, po pozorovaní reakcii presbyterov a zhodnotení 
mantinelov, pripravuje Olšavský druhé štatúty, ktoré sú definitívou. V roku 
1758 pripraví súborný poriadok s 31 ustanoveniami. Rovnako ako jágerský 
biskup prikazoval presbyterom, aby viedli cirkevné matriky. Presbyterom 
nariadil, aby písomne pripravovali kázne, ktoré mali predložiť svojmu bis-
kupovi (rozumej vikárovi) na kontrolu.240 V štatútoch sa neobišla otázka 
prehreškov duchovenstva, preto bol pripravený osobitný bod o alkoholiz-
me. Presbyterom bola uložená povinnosť vyspovedať sa aspoň štyrikrát do 
roka, ako aj poučenie, ktoré hriechy môže odpustiť len biskup. Z podnetu 
samotných presbyterov upravil vikár aj sviatosti mimo svoju farnosť. Stá-
valo sa, že presbyter chodieval vykonávať štolárne úkony (sobáše, pohre-
by) do susedných farností bez vedomia a povolenia ich riadneho správcu, 
čím ho ukracoval o finančné krytie. Preto vikár takéto konanie nielen od-
súdil, ale nastavil tresty, ktoré siahali previnilcovi na jeho ročné príjmy. Na 
základe tohto poriadku presbyteri boli poučení aj o tom, ako sa obliekať 
či prečo je potrebné spísať majetok po zosnulom farárovi.241 Tieto ustano-
venia sú pokračovaním formovania uniatského presbytera, ktoré začalo už 
synodami z rokov 1726 – 1727. Tentoraz nevychádzajú z podnetu latinské-
ho presbytera, ale utvára ich mukačevský vikár, ktorý si všíma potrebu po-
sunu. Nie sú to vonkajšie úpravy (interiér, spovednice), ale formácia osôb, 
ktoré v chrámoch slúžia a ktoré by mali ísť príkladom. 

Do pozornosti sa viac dostávali aj sakrálne stavby. Prvých sto rokov 
po únii bolo potrebné zabezpečiť cirkevné majetky, preto chrámy ostávali 
akoby bokom. Z dochovaných prameňov vyplýva, že chrám mal vždy na 
starosti jeho správca – presbyter. Ten mal dbať na čistou chrámu, zabez-
pečovať nevyhnuté k službe a v prípade potreby pripraviť renováciu. Ešte 
z pravoslávneho prostredia sa zachovali napomenutia pre presbyterov, ak 
podpálili chrám alebo ak nečestne zaujali starostlivosť o sakrálnu stavbu. 
Latinská cirkev začala postupne viac vplývať na uniatov aj architektúrou. 
Typické drevené stavby boli v niektorých osobitých prípadov vymenené za 
murované (napr. v Choňkovciach), hlavne po zaangažovaní sa šľachty.242 
V novoveku zemepáni skutočne žili svoju vieru a snažili sa väčšmi zaanga-
žovať v rekatolizačnom procese. Keďže pre nedostatok latinských kňazov 

240 ЧУБА, Галина. Українські рукописні учительні Євангелія. Київ-Львів : Видавництво 
„Свічадо”, 2011. - 223 s., Tieto kázne sú dodnes cenným prameňom pre slavistické 
výskumy, v jazykovednom prostredí ich označujú ako Poučiteľné evanjelia. 

241 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1425.
242 ŠAPO, fond Stáraj Michalovce, šk. 15., inv 204/3182.
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nebolo možné, aby boli obsadené všetky latinské farnosti, katolícka šľachta 
upriamila svoju zveľaďovaciu činnosť na uniatské prostredie. Zo súkrom-
ných korešpondencií jasné vyplývajú často aj protirečivé informácie, keďže 
sa šľachta sťažovala, že nemá k dispozícii latinských kňazov, len tých uniat-
ských a, poukazujúc na špecifiká chrámov a liturgie (jazyk, zvyky) je jasné, 
že ich aj navštevovali.243 Vo viacerých lokalitách boli renovované chrámy 
alebo dokonca postavené nové už murované. Pri stavebných prácach boli 
znižované alebo úplne odpustené dane a tieto financie boli presmerované 
pre sakrálnu stavbu. V 18. storočí je možné postrehnúť osobitý typ gréc-
kokatolíckeho chrámu – chrámy tereziánskeho typu.244 Práve protipožiarne 
nariadenia, ako aj snaha o unifikáciu utvorili model chrámu, ktorý sa stal 
symbolom a postupným zavŕšením rekatolizácie. Tento záver nespočíval 
len v existencii konkrétnych stavieb, ale aj nariadení, čím sa deklarovala 
záujmu štátu o uniatov. 

Rekatolizácia pravoslávnych bola osobitým procesom, ktorý nikdy ne-
bol cielene vedený k erigovaniu Mukačevskej diecézy. Jágerskí biskupi sa 
vždy tejto téme bránili, dokonca viedli viaceré spory s biskupmi z Muka-
čeva aj na najvyššej cirkevnej pôde.245 Nová paradigma, ktorá nastala poka-
tolíčtením, zvlášť využitím všetkého, čo poskytoval status katolík, nastolila 
kompletnú premenu pravoslávnych na katolíkov. V ére biskupov Jána Bra-
dača a zvlášť biskupa Andreja Bačinského predbiehali vývojom aj jágerskú 
diecézu, ktorá bola reorganizovaná až v roku 1804. Zlaté obdobie, ako 
sa označuje episkopát Andreja Bačinského (1773-1809), bol vyvrcholením 
snáh o erigovanie diecézy a snáh o posunutie už gréckokatolíkov vpred.246

243 Je možné postrehnúť aj žiadosti o prítomnosť latinských kňazov aspoň na 
veľkonočné obrady, aby nemuseli navštíviť tie rusínské.

244 LIŠKA, Anton. Gréckokatolícke murované chrámy terezianského typu z územia 
východného Slovenska vybudované počas episkopátu mukačevského biskupa 
Andreja Bačínského (1772-1809). In KÓNYOVÁ, Annamária(ed.). Osobitosti 
konfesionálneho vývinu východného Slovenska v ranom novoveku. Prešov : Prešovská 
univerzita v Prešove, 2015. s. 141-184. 

245 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 2048., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 2049., DAZO, 151, 
opis 1, inv.č. 2050., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 2051., BAZILOVIČ, Joanik. Dejiny 
gréckokatolíckej... s. 290-313, 322-344.

246 GRADOŠ, Juraj. Dejiny.... s. 324.
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Schematizmus a jeho miesto v katolíckej cirkvi

Pri výskume cirkevných dejín, zvlášť obdobia 19. a 20. storočia, často 
siahneme po schematizme ako pomerne prehľadom prameni. Slovo sche-
matizmus znamená šablóna či prípadne niečo, čo je vyjadrené v schéme.1 
Samotné schematizmy sa vždy venovali a aj venujú konkrétnemu územiu 
(dištrikt, dekanát, diecéza, arcidiecéza, stolica), obsah bol primárne závislý 
na zostavovateľovi. Vychádzali ako malé tlačené knihy podobné dnešnému 
diáru. Dokument je blízky súpisom, ktoré vyhotovovali stoličné úrady, či 
prípadne urbárom. Ich potreba a obsah boli dané odlišnou dobou. Nakoľ-
ko v sebe sústredili konkrétne údaje, boli výbornou pomôckou pre vtedaj-
šiu správu. 

Prvé zoznamy správcov farností boli vyhotovované pre potreby die-
cézy. Tieto dokumenty nie sú schematizmami, ale súpismi o zaplatení ka-
tedralika či len jednoduché zoznamy farností a ich správcov.2 Jednoduchá 
forma pri súpisoch archidiakonátov pri jednotlivých farnostiach konštatuje 
názov farnosti a meno správcu. Pokiaľ farnosť nemala reziduenta, tak sa 
uvádza len vacant (prázdne).3 Obdobné informácie boli zisťované aj pri 
kanonickej vizitácii, len záverečná úprava nebola potrebná. V uniatskom 
prostredí sa tieto súpisy vyskytujú až po utvorení cirkevného majetku a sta-
ve, keď boli presbyteri povinní odvádzať poplatky. Presný zoznam farností 
zabezpečil, že sa na nikoho nezabudlo. V 17. storočí, keď ešte nebol takýto 
princíp financovania, sa takéto súpisy nevyskytujú.4 Z dochovaných správ 
je jasné, že existoval jasný postup na obsadenie miesta farností. Nebolo 
to podobné ako v latinskej cirkvi v 19. storočí, keď kňazi kandidovali na 
post farára. Podľa dochovaných správ existoval postup, ktorý protežoval 
správcu na základe veku a skúseností.5 V gréckom ríte nebolo zvykom 
mať správu farnosti podľa latinského vzoru – rozdelenie farár-kaplán, pre-
to aj dobové informácie každého označujú presbyter. Keďže určujúcim 

1 IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Maria – MNÍKOVÁ, Zuzana. Slovník cudzích slov A/Z. 
Bratislava : SNP, 1983.s. 786.

2 DAZO, 151, opis 22, inv.č. 9
3 DAZO, 151, opis 22, 9.
4 DAZO, 151, opis 1-25.
5 ŽEŇUCH, P. et al. Užhorodský rukopisný Pseudozonar... s. I-CXLVIII.
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miestom nebola farnosť, bol ním chrám. Správcom farnosti bol ten, kto 
bol dominantným správcom chrámu. V 18. storočí už nebolo bežné, aby 
farnosť obsadzoval presbyter bez patričného povolenia vikára, preto túto 
skutočnosť oznámili vikárovi veriaci z Tokaja, kde bol tento správca do-
konca pravoslávnym presbyterom.6 

V roku 1770 vznikajú prvé štátne súpisy duchovných osôb. Ich obsah 
je jednoduchý, obsahujú meno správcu farnosti, názov farnosti, lokalizáciu 
podľa stoličného usporiadania a príslušnosť podľa cirkevného usporiada-
nia.7 Paralelne sú v tom čase správcovia farností ešte evidovaní v stoličných 
súpisoch, medzi šľachticmi spolu aj s kantormi ako osobami, ktoré majú 
špecifické imunity.8 Tieto štátne súpisy a štatistiky existovali do konca 18. 
storočia.9 Do roku 1794 v nich absentovali informácie o gréckokatolíckych 
farnostiach.10

Prvé uhorské schematizmy vznikali po roku 1770 na základe nového 
cirkevného usporiadania v Uhorsku. Po vzniku viacerých diecéz bolo po-
trebné znovu zmapovať cirkevnú správu.11 Okrem základných informácií 
o správcovi, chráme, patrociniu, príslušnosti k archidiakonátu, stolici, far-
nosti, a počte fílií obsahovali tieto schémy aj kalendárium sviatkov, čím sa 
sledoval aj praktický význam týchto kníh. V 19. storočí obsahovali schema-
tizmy kompletnú štatistiku k farnosti. Spočiatku sa sledovala početnosť len 
príslušného rítu, neskôr katolícke schematizmy uvádzali komplexné infor-
mácie o konfesionálnom zložení obyvateľov farnosti. Informácie neboli 
generalizované len na kresťanov, ale do štatistiky boli pridaní aj židia. Úda-
je boli dostupné pre každú lokalitu, teda bez rozdielu medzi fíliou a sídlom 

6 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 559.
7 Ecclesiasticae Et Seculares Regni Hungariae Dignitates Ac Honorum Tituli; Quibus Accedunt 

Suprema Armorum Caesareo-Regiorum In Regno Hungariae Praefectura, Insignis Ordo Sancti 
Stephani Primi Regis Apostolici, Status Personalis Nobilis Turmae Praetorianae, Item Postarum, 
Tricesimalium, Et Salis Officialium. Posonii : Exstant apud Christianum Spaiszer 
privilegiatum bibliopegam Posonii, in platae vulgo Schneweiß=Gässl degentem, 
1770.

8 DAZO, 4, opis 6, inv.č. 1699.
9 Ecclesiasticae Et Seculares Regni Hungariae Dignitates, Ac Honorum Tituli. Quibus Accedunt 

Suprema Armorum Caesareo-Regiorum In Regno Hungariae Praefectura, Insignis Ordo Sancti 
Stephani Primi Regis Apostolici, Status Personalis Nobilis Turmae Praetorianae, Item Postarum, 
Tricesimalium, Et Salis Officialium. Pro Anno 1773. Posonii : Christianus Spaizser 
Privilegiatus Bibliopega Posonii, 1773. 

10 Schematismus : Inclyti Regni Hungariae, Partiumque Eidem Adnexarum. Pro Anno M.DCC.
XCIII. Cum Privilegio Sac. Caes. (et) Reg. Apost. Majestatis. Budae : Typis Regiae 
Universitatis, 1792.

11 Calendarium Archi-Dioecesanum Cleri Colocensis, et Bácsiensis Ecclesiarum 
Canonice Unitarum ad Annum Jesu Christi MDCCLXXVII. Pestini, [1777]. Literis 
Royerianis, 40 s. 
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farnosti.12 Početnosť duší má v cirkevnej štatistike dlhšiu tradíciu. Súpis 
duší vykonávali vizitátori, aby spresnili početnosť farníkov. Vo východnom 
obrade nariadil vykonávať súpis duší vikár Manuel Olšavský v diecéznych 
štatútoch.13 Takáto štatistika mala význam pri penitencii, keďže správca 
farnosti mal na základe súpisov viesť informácie o spovedi aspoň raz roč-
ne.14 Konečný sumár poskytoval presbyterovi prehľad o aktívnych farní-
koch, čím vedel presne stanoviť, koľko má veriacich. 

Na prelome 19. a 20. storočia informoval schematizmus, mimo už spo-
menutého, o mene kantora a učiteľa, početnosti žiakov, sídle pošty, exis-
tencii vlakovej stanice a o ostatných sakrálnych stavbách a modlitebniach. 
Okrem iného získali dizajn reprezentatívnej štatistickej knihy, kde okrem 
vyobrazenia pápeža, bolo umiestnené vyobrazenie diecézneho biskupa a 
jeho erbu. Bolo zvykom uviesť aj menný zoznam všetkých predchodcov 
aktuálneho biskupa. Gréckokatolíci uvádzali aj pravoslávnych biskupov 
s vymedzením roku vstupu do cirkevnej únie. 

Už od zaužívania schematizmov v Uhorsku sa v nich uvádzala celá cir-
kevná kúria danej diecézy. Mená kanonikov a archidiakonov boli súčasťou 
porotných strán. V závere sa uvádzali mená klerikov, diakonov a zomrelých 
kňazov od posledného vydania. Vo východnom prostredí sa v schematiz-
moch uvádzali aj rehoľníci, ktorí sa hlásili k danej obradovej identite. La-
tinská cirkev poznala schematizmy reholí, ktoré uvádzali informácie podľa 
územného členenia zaužívaného rehoľou.15

Cirkevnú štatistiku neprinášali iba katolícke štruktúry, obdobne tak 
konali aj protestantské konfesie. Do obdobia tolerančného patentu sú je-
diným zdrojom informácií o lokalizácii kazateľov výlučne kanonické vizi-
tácie. Spôsob fungovania protestantských cirkví nevyžadoval potrebu sú-
pisu, keďže senior či superintendent nerozhodoval o umiestení kazateľa. 
Kazateľ bol závislý od pomoci zemepána a finančného stavu zboru, bol 
vyberaný tým, kto mu zabezpečoval všetko potrebné. Schematizmy v pro-
testantskom prostredí sa začali používať až od 19. storočia.16 Vychádzali 
v určitých časových intervaloch (ročné, resp. viacročné intervaly), ale nesle-
dovali početnosť ostatných konfesii či ich lokalizáciu. Plnili funkciu obež-
níkov (Circulares), ktoré však v katolíckej cirkvi vychádzali a aj vychádzajú 
viackrát ročne. 

12 Pozri napr. Schematismus cleri almae dioecesis Szatmáriensis ad annum Jesu christi 1909. 
Szatmár : Pázmány-Sajtó, 1909. 205 s. a iné. 

13 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1425.
14 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1425.
15 Catalogus venerabilis cleri almae dioecesis Munkatsinensis [...] 1814. [---] : Stephan Exlinger 

, 1815. 335 s., 
16 A tiszamelléki Helv. hitvallású  egyházkerület névkönyve náptárral 1853-diki. Patakon : [---], 

1854, 48 s., a iné.
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Často sa predpokladá, že schematizmus bol výlučne cirkevnou zále-
žitosťou, ktorá mala oporu v katolíckej cirkvi. Podnety a formy boli rôz-
ne. Katolícka cirkev mala dominantný vplyv na výzor schematizmu, ale 
prvé systematické zisťovanie informácií vykonával štát. Ostatné konfesie 
len prebrali tento zvyk, zvlášť z praktických príčin. V schematizme bolo 
možné vyhľadávať v indexe na základe farnosti alebo persóny. Takáto in-
dexácia poukazuje na primárne využitie – pri vyhľadaní kňaza či lokality. 

Osobitou kategóriou sú jubilejné schematizmy a historické schematiz-
my. Keďže schematizmy boli viazané vždy na konkrétny rok, stávalo sa, že 
ich vydanie pripadlo na špecifické jubileum diecézy. Z toho dôvodu zosta-
vovatelia pripravili špecifické vydanie, ktoré väčšmi priblížilo a sumarizo-
valo dané obdobie. Podľa zaužívanej historiografie v čase vydania obsahujú 
tieto schematizmy aj prepisy listín či krátke dejiny jednotlivých farností 
a miest. Vždy sa myslelo aj na klérus, preto mnohé jubilejné schematizmy 
obsahujú aj zoznamy všetkých správcov farností, prípadne bližšie informá-
cie o jednotlivých kňazoch.17 Historické schematizmy sú veľmi podobné 
jubilejným schematizmom, ale väčší dôraz sa kladie na farnosť a jej dejiny. 
Historické schematizmy nie sú viazané na konkrétny rok alebo výročie, pri-
márne sa však snažia zachytiť dejiny danej farnosti, keďže sú aj štatistické 
informácie podávané len interpretovane. V slovenskej historiografii existu-
je historický schematizmus Prešovského arcibiskupstva a súpis presbytéria 
Košickej arcidiecézy.18 

Schematizmus je knižne vydávaný dodnes a jeho obsah bol vo väčši-
ne prípadov zosumarizovaný do podoby telefónneho zoznamu. Niektoré 
diecézy majú svoj schematizmus v elektronickej podobe.19 Pri dnešnom 
type schematizmu sa vytráca jeho výpovedná hodnota. V historiografii sú 
však schematizmy dodnes ceneným pramenným zdrojom, ktorý poskytuje 
štatistický obraz o danej diecéze.

17 A Szatmári püspöki egyházmegye emlékkönyve fennállasának századik esztendejében 1804-
1904. Szatmáron : Pázmány-Sajtó, 1904. 470 s., A Szatmári egyházmegye jubileumi 
sematizmusa. Szatmárnémeti : Szatmári Római Katolikus Püspökség, 2006. 437 s. 

18 BORZA, Peter – GRADOŠ, Juraj(eds.). Historický schematizmus farností Prešovskej 
metropolie. Prešov : Petra, n. o., 2016.  765 s., HIŠEM, Cyril. Dejiny košického 
arcibiskupstva VI. Košické presbytérium (1804-2006). Prešov : Vydavateľstvo Michala 
Vaška, 2006. 351 s.

19 Napríklad Košická arcidiecéza, alebo Prešovská arcidiecéza. 
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Schematizmus z roku 1775

V čase po erigovaní Mukačevskej diecézy vznikla potreba zosumarizovať 
stav v novom biskupstve. Neudialo sa tak hneď po utvorení biskupstva 
v roku 1771, ale až o štyri roky neskôr, v roku 1775. Priame dôvody vzniku 
nie sú známe. Prvotné otázky smerovali k riešeniu situácie liturgického ka-
lendára, ktorý bol prerokovávaný v roku 1772, ale jeho obsah bol uzavretý 
až v roku 1775.1 Podobná situácia nastala aj so schematizmom Mukačev-
skej diecézy, ktorého rukopisná podoba ešte aj s margináliami je datova-
ná rovnako do roku 1775. Pochopiteľne, informácie sa museli zbierať už 
dlhšie. Svedčí o tom jeho predloha, ale aj paginy priložené k nej. Môžeme 
to vnímať v nadväznosti na už skoršie spísané štatúty Mukačevského vika-
riátu, ktoré pripravil Michal Manuel Olšavský.2 Práve vznikom týchto pí-
somností začína etablovanie Mukačevského biskupstva ako plnoprávneho 
člena biskupstiev rímskej cirkvi. 

Samotný schematizmus pravdepodobne nebol nikdy vydaný, a tak os-
tal len v rukopisnej podobe. Skúmaný spis bol čiastočne redigovaný re-
daktorom, avšak samotný obsah nebol ucelený. Celkový rozsah schema-
tizmu so všetkými jeho prílohami je 35 pagín, ktoré sú zapísané na averze 
aj reverze. Prvých desať pagín je zviazaných tenkou šnúrkou, čím utvára 
vzhľad komplexu. Tento corpus obsahuje základnú čelnú stranu. Obsah 
strany je základný, vymenúva cirkevné autority (pápež, biskup, kanonik), 
ako aj svetské (spomína sa Jozef  II. a Mária Terézia). Za vydavateľa je 
možné považovať biskupa Andreja Bačinského, mukačevského sídelného 
biskupa. Datácia do roku 1775 je dopísaná iným písmom bez patričného 
rozptylu medzi písmenami. Averz titulnej strany obsahuje názov dokumen-
tu, ktorý absentuje na reverze. Strana začína nadpisom „Catalogus// Vene-
rabilis cleri Almæ Diœcesis// MUNKACSJENSJS. // Venerabile Capitulum // 
&// Consistorium Episcopale.//“3 Prvá časť schematizmu je teda katalóg 
kňazov Mukačevskej diecézy. Samotný katalóg začína kanonikmi kapituly 

1 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 2267 pag. 1-12., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 2272 pag. 1-27.
2 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1425 pag. 1-34. 
3 DAZO, 151, opis 22, inv.č. 9 pag. 7.
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a konzistóriom biskupa.4 
Katedrála, ako aj kanonik sídlili v Mukačeve. Ide o Chrám sv. Mikuláša, 

ktorý sa nachádzal pri kláštornom komplexe na Černečej hore. Konzistó-
rium tvorili siedmi kňazi, ktorí spravovali zverené oblasti (Homitatus). Tie 
sa nekryli so stoličnými (comitatus) hranicami v Uhorsku. Z dokumen-
tov jasne vyplýva, že kanonik a archidiakon boli skôr titulárne funkcie, 
keďže Andrej Žetkej (Zsettkey) bol zároveň archidiakonom Šarišského ar-
chidiakonátu, vikár, člen súdnej tabule Berežskej stolice. Ako vyplýva zo 
zoznamu, šarišskí, sabolčšskí, zemplínskí, ugočskí a berežskí archidiakoni 
sídlili v Mukačeve a nemali vlastnú farnosť. Celkovo išlo skôr o úradní-
kov biskupského úradu. Jedine užhorodskí a sátmarskí archidiakoni boli 
zároveň správcami farností. Archidiakoni sa niekedy okrídlene označujú 
ako duchovným okom biskupa pre danú lokalitu. Okrem klasickej admi-
nistratívnej činnosti mali za úlohu riešiť vzniknuté problémy v spravovanej 
lokalite. Korpus sa v týchto prvých stranách nijako nezmieňuje o území 
Marmarošskej stolice.5 

Diecéza bola rozčlenená na osem archidiakonátov a jeden vikariát.6 
Názvy archidiakonátov stále vychádzali z regionálnych pomenovaní. Post 
abovsko-boršodského archidiakona nebol obsadený. Samotný región je aj 
uvedený ako posledný archidiakonát v zozname.7 Jednotlivé archidiakoná-
ty sa členili na dištrikty, ktoré spravovali vicearchidiakoni. Ako vyplýva zo 
zachovaného korpusu, posledný je uvedený Marmarošský vikariát. Tento 
vikariát mal stále špecifické postavenie oproti ostatným častiam diecézy, 
nakoľko ide o územie, ktoré bolo najdlhšie vystavené pravoslávnemu vply-
vu. Vikariát nebol vnútorne členený na archidiakonáty, ale dištrikty. Hlav-
ným špecifikom sú dve oblasti, a to obyvateľstvo a rezidovanie. Už len 
z katalógu vyplýva, že v jednej lokalite bežne rezidovali aj viacerí presbyteri. 
Nie je presne jasné, kto je správcom farnosti. Na základe mena a priezviska 
správcov vyplýva, že mnohí boli príbuzní, nakoľko majú rovnaké priez-
visko.8 Obyvatelia vikariátu boli národnostne zmiešaní. Bývali tu Rumuni 
(Valasi), Rusíni, Maďari, ale aj Nemci. Poukazuje na to výskyt krstný mien 
(Volfgang, Nico) alebo priezvisk (Wlad, Kohut).9

Posledné stránky katalógu sú venované lokalitám, kde žijú viacerí 
presbyteri súčasne. Zoznam neobsahuje podrobné členenie podľa vyššie 
uvedenej administrácie. V zozname sú uvedené mená presbyterov a loka-

4 Pozri preloženú prílohu.
5 DAZO, 151, opis 22, inv.č. 9 pag. 7.
6 DAZO, 151, opis 22, inv.č. 9 pag. 7-17.
7 DAZO, 151, opis 22, inv.č. 9 pag. 15.
8 DAZO, 151, opis 22, inv.č. 9 pag. 15-16.
9 DAZO, 151, opis 22, inv.č. 9 pag. 15-16.
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lity, kde sa majú nachádzať. Následne bola vynechaná polovica strany ako 
priestor, ktorý bude ešte dodatočne zapísaný. Môžeme len predpokladať, 
že zoznam nie je úplný.10 Za týmto zoznamom nasleduje súpis diakonov 
s ich presnou lokalizáciou. Niektorí diakoni nemali uvedené krstné meno, 
v zozname je uvedené len priezvisko. Ide o prvé systematické spomínanie 
diakonov v Mukačevskom biskupstve, nakoľko za čias obradového vikari-
átu sa nezachovali zoznamy diakonov, resp. záznamy o ich lokalizácii. Bo-
hoslovcom či iným zasväteným osobám sa katalóg nevenuje. Prax uvádzať 
v schematizmoch študentov bola zaužívaná až v 19. storočí.11 K evidencii 
mníchov existujú samostatné súpisy v príslušnom fonde.12

Posledná strana katalógu je venovaná zosnulým duchovným. Zoznam 
je zoradený vo formáte meno, priezvisko, miesto farnosti, dištrikt. Zo zo-
znamu nevyplýva, v akom období uvedení zomreli. Môžeme však predpo-
kladať, že ide o časový úsek od roku 1772 do roku 1775.  Uvedený zoznam 
obsahuje 40 mien, čo by zodpovedalo nami vymedzenému časovému roz-
ptylu. Medzi zosnulými nachádzame aj jedného klerika (Mattheus Kurak 
Clericus Tyrnaviensis), ktorý študoval v Trnave. Dôvody jeho uvedenia 
nám nie sú známe.13

Katalóg obsahuje presný počet farností v roku 1775, ktorých bolo 
713.14 Väčšina farností mala uvedeného aj svojho duchovného správcu, 
avšak kvôli situácii v Marmarošskom vikariáte, nie je možné v aktuálnom 
stave bádania vyčísliť presný počet presbyterov. Pochopiteľne, musel pre-
sahovať počet 713. 

Archívny spis týmto zoznamom nekončí, ale pokračuje katalógom 
lokalít v diecéze (Cathalogus// Locorum in Diœcesi Munkacsienis).15 Kata-
lóg ma inú štruktúru, na akú sme zvyknutí pri schematizmoch, nakoľko 
skôr prezentuje metadáta pre zostavenie schematizmu. Samotný katalóg 
je tabuľkou, ktorá je rozčlenená na šesť stĺpcov (názov lokality či mesta; 
charakteristika [farnosť/filiálka]; stoličná príslušnosť; dištrikt; náboženské 
zloženie; konfesionálna väčšina). Hoci vizitácie do roku 1771 konštatujú 
jurisdikciu presbyterov nad fíliami, bližšie ich necharakterizujú. Táto časť 
katalógu je nenahraditeľná z hľadiska sledovania iných konfesií, ktoré sa 
v daných lokalitách nachádzali. Takýto typ katalógu sa zachoval pre dištrik-

10 DAZO, 151, opis 22, inv.č. 9 pag. 16-17.
11 Catalogus venerabilis Cleri almae Dioecesis Munkatsinensis sede episcopali vacante pro anno 

MDCCXIV. [bez určenia] : Stephan Ellinger, 1814, 335 s.
12 DAZO, 64, opis 5, inv.č. 135. pag. 1-5. 
13 DAZO, 151, opis 22, inv.č. 9 pag. 17. 
14 DAZO, 151, opis 22, inv.č. 9 pag. 7-17.
15 DAZO, 151, opis 22, inv.č. 9 pag 19.
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ty Tisza-Tokai Hegyalensi, Ujheliensi16, Nagy Mihalyensi17, Marmarošský 
vikariát18 a Užský archidiakonát19.20 Takýto typ informácií absentuje pre 
lokality Šarišského, Berežského, Satmarského a Ugošského archidiakoná-
tu. Tieto nedostatky môžeme vnímať ako dôvod, prečo schematizmus ne-
bol nikdy zostavený. Z tohto dôvodu vidíme potrebu vykonať dodatočný 
prieskum v archíve pre doplnenie chýbajúcich informácií. Ak by sa tieto 
dáta nepodarilo získať, pokúsime sa informácie doplniť na základe prí-
buznej dokumentácie z neskoršieho obdobia.21

Pri jednej zo stolíc – Užskej, sa zachoval aj takzvaný Cathalogus Anima-
rum, teda katalóg duší. Utvorenie zoznamu duší spomínajú štatúty muka-
čevského vikára Manuela Olšavského. Tie však mali slúžiť pre potreby 
miestnych správcov farností, aby vedeli povzbudiť penitenta k spovedi.22 
Náš Cathalogus Animarum neobsahuje mená jednotlivých penitentov v loka-
litách, ale podrobný sumár veriacich, ktorí sú gréckeho rítu. Zoznam roz-
lišuje dospelých a deti. Nejde o špecifikum, rovnaké informácie si značili 
vizitátori vo svojich vizitačných protokoloch, avšak takto ucelené a zora-
dené dáta sú skôr výnimkou. Je veľká škoda, že informácie sú k dispozícii 
len k tejto stolici. Celkovo sa na základe dostupných informácií nachádzalo 
v Užskej stolici 22 307 obyvateľov gréckeho rítu.23

Hlavným svedectvom prameňa je pre nás asi prvý pokus o utvore-
nie schematizmu, ktorý je v istej redukovanej podobe možné aj opätovne 
zostaviť, respektíve dokončiť začaté dielo z roku 1775. Podobnú spisbu 
nachádzame v knihe od Joanika Baziloviča ako prílohu. Prináša však po-
dobné informácie z neskoršieho obdobia len v sumarizovanej podobe.24 
Prvý tlačený schematizmus Mukačevskej diecézy vznikol až v roku 1814.25

Nami prezentovaný korpus dokumentov vypovedá o základných infor-
máciách, ktoré sú často nepovšimnuté. Prvou je existencia Marmarošského 
vikariátu, ktorý jasne potvrdzuje, prečo uvedená diecéza mohla mať dvoch 

16 Prerozdelený na 5 stĺpcov bez informácií o konfesionálnej väčšine.
17 Prerozdelený len na 4 stĺpce bez informácií o dištrikte a konfesionálnej väčšine.
18 Prerozdelený na 4 stĺpce, bez informácií o konfesionálnej väčšine a stolici. 
19 Prerozdelený na 4 stĺpce, bez informácií o konfesionálnej väčšine a stolici.
20 DAZO, 151, opis 22, inv.č. 9 pag. 19-34, 39-42.
21 VÉGHSEŐ, Tamás et al. Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez 

A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782-1787. Nyíregyháza : Szent Atanáz 
Görögkatolikus Hittudománya Főískola, 2017, 624 s.

22 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1425 pag 1-34.
23 DAZO, 151, opis 22, inv.č. 9 pag. 35-38.
24 BAZILOVIČ, Joanik. Dejiny gréckokatolíckej cirkvi v Uhorsku (BIZOŇOVÁ, Monika 

– CORANIČ, Jaroslav (eds.). Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2012, s. 
433-434.

25 Catalogus Venerabilis Cleri Almae Dioecesis Munkatsinensis Sede Episcopali Vacante Pro 
Anno MDCCCXIV. Cassoviae : Typis Stephani Ellinger, 1814, 338 s. 
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biskupov. Cirkev v novoveku nepozná štatút pomocného biskupa, len viká-
ra. Aj z dnešného pohľadu osoba, ktorú vnímame ako pomocného biskupa, 
nie je diecéznym biskupom danej diecézy, ale titulárnym biskupom a gene-
rálnym vikárom. Práve vďaka tomu má právomoc vykonávať biskupské 
úkony na teritóriu danej diecézy.26 Preto aj vďaka tomu, že existoval tento 
vikariát ako integrálna súčasť novovzniknutej diecézy, bolo možné vnímať 
dvoch biskupov v Mukačeve. Ako vyplýva z dochovaných dokumentov, 
lokalita Marmarošskej stolice bola stále problematická. V danej lokalite sa 
najdlhšie udržal pravoslávny biskup, až do roku 1735.27 Vikariát vznikol na 
zaniknutom biskupstve, ktoré malo svoje centrum v hrušovskom kláštore. 
Zvyky a tradície v danej lokalite vychádzali z kultúrnej tradície Valachov 
a Rusínov, čo pravdepodobne spôsobovalo viaceré ťažkosti. Ako vyplýva 
aj z katalógu, mukačevský biskup a ani marmarošský vikár nemali v danej 
lokalite dostatočné zázemie, aby dokázali zaviesť správu jedného kňaza na 
farnosť, ako to bolo v ostatných častiach diecézy.  Tieto problémy a ne-
skoré prijatie únie, ktorá sa jasne prijímala postupne, ukazujú, že samotná 
diecéza pri svojom vzniku ležala v problematickej lokalite, čo však dokáza-
la flexibilne riešiť.28 Biskup Bačinský bol vikárom bez biskupského titulu a 
svätenia na Marmaroši už od roku 1753.29 V tom čase nebola daná lokalita 
najväčšou v počte veriacich, ale na problémy, nakoľko bolo potrebné po-
starať sa o duchovnú, ako aj inštitucionálnu úroveň miestnej cirkvi.30

Ďalšou informáciou, ktorú prináša korpus, je počet farností. Ten sme 
vyššie vyčíslili na 713 farností. V historiografii často nachádzame rôzne 
počty farností a presbyterov, ktoré mali prijať úniu v 17. storočí. Historio-
grafia nám ponúka rôzne počty, ktoré sa hýbu od 500 do 1400 presbyterov, 
teda je jasné, že počet je často len odhadom.31 V roku 1755 konštatuje bis-

26 ZUBKO, Peter. O dokumente... s. 3-9.
27 ŽEŇUCH, Vavrinec. Švetoho Dávida kráľa a proroka sto i pedtešác Žoltári. Michalovce : 

RE-MI-DIA, 2019, s. 28.
28 Rumuni vstúpili do únie viackrát, podobné konanie predpokladáme aj pri Marmaroši. 

DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1024 pag. 1-3., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1025 pag.1., 
DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1026 pag. 1-2., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1027 pag. 1-2., 
DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1028 pag. 1-2., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1029 pag. 1-2., 
DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1031 pag. 1-2., DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1032 pag. 1-2., 
DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1033 pag. 1-2., DAZO, 151, opis 1, inv. č 1034 pag. 1-2., 
DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1035 pag. 1-2., DAZO, inv.č. 151, opis 1, 1052 pag.1-2.

29 DAZO, 151/25, inv.č. 81 pag. 1.
30 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1418 pag. 4.V rokoch 1751-1752 sa v Marmarošskej stolici 

nachádzalo 135 farností so 16870 veriacimi. 
31 LACKO, Michal. Užhorodská únia karpatských Rusínov s Katolíckou cirkvou. Trnava 

: Dobrá kniha, 2012, s. 168 HORKAJ, Štefan. Únia a Slovensko (360 rokov od 
údajného uzavretia únie v Užhorode). In Pravoslávny teologický zborník XXX. Č. 15. 
Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2006, s. 195. 

ca_II_10_Munkácsi sematizmus.indd   159ca_II_10_Munkácsi sematizmus.indd   159 2022. 07. 13.   20:57:582022. 07. 13.   20:57:58



Schematizmus z roku 1775

160

kup početnosť farností vo vikariáte a určuje konečné číslo 675.32 Je jasné, 
že vysoké čísla sa udávali v súvislosti s prísahou vernosti a jej dosahom, 
avšak najreálnejšie sa javí postupný vývoj farskej siete, ktorý patrične súvisí 
aj s celkovým počtom veriacich. Preto môžeme predpokladať, že počet-
nosť farností v 17. storočí musela byť nižšia ako v polovici 18. storočia, 
resp. neskôr v roku 1775. Teda sumárne je to svedectvom stále formujúcej 
sa siete farností. 

Posledným svedectvom sú časti, ktoré sledujú konfesionálne spoluži-
tie. Hoci sa dochovali len pre územie Zemplína, Abova, Uhu a Marmaroše, 
vznikli v období pred Tolerančným patentom. Do obdobia Tolerančného 
patentu (1781) je pomerne ťažké sledovať iné ako katolícke konfesie. Prá-
ve vďaka týmto doplnkovým informáciám vieme čiastočne predpokladať 
početnosť protestantských zborov. Práve pri určení dominantnej konfesie 
v dedine je jasné, že uvedená konfesia tvorí nadpolovičnú väčšinu všetkých 
obyvateľov. O južnom Zemplíne sa zachovali najpodrobnejšie informácie, 
ktoré majú zvlášť význam pri výskume miestnych reformovaných zborov. 

Erigovaním diecézy v roku 1771 začína zlatý vek gréckokatolíkov na 
severovýchode Uhorska.33 Etablovanie duchovných, vzdelanostný rast, ale 
aj najaktuálnejší vývoj by nikdy nenastali, ak by nevznikli vhodné podmien-
ky zo strany mukačevských vikárov a po roku 1771 biskupov. Vznik toh-
to rukopisného diela nám jasne ukazuje vtedajšiu vyspelosť diecézy, ktorá 
predbehla svoje okolie skoro o tri desaťročia. 

32 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1418 pag. 4. 
33 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 2206 pag 1-6.
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Liturgický kalendár (18.stor.)

Po erigovani Mukačevskej diecézy, vznikla podrobná dokumentácia o sprá-
ve a zvykoch tejto diecézy.1 Celý obraz o fungovaní diecézy, na ktorej území 
sa slúžili bohoslužby v gréckom ríte, bol zostavovaný postupne a podieľali 
sa na ňom všetci presbyteri a archidiakoni z celého jej územia. Medzi vý-
znamné informácie patril rozpis prikázaných slávení (sviatkov) liturgického 
roka.2 Tieto slávenia boli špecifikované pre grécky rítus.

Katolícka cirkev latinského obradu začína liturgický rok obdobím ad-
ventu, teda približne na prelome novembra a decembra. Liturgické slávenia 
sú viazané na konkrétne dátumy alebo sú pohyblivé. V 18. storočí obsa-
hoval latinský liturgický kalendár až 46 sviatkov.3 V roku 1747 obsahoval 
uniatský liturgický kalendár 47 sviatkov. Zoznam sviatkov začína Dňom 
Pána, ktorý na základe umiestnenia stotožňujeme so začiatkom kalendár-
neho roka. Medzi epifaniou a narodením sa nenachádza sviatok sv. Bazila 
ani sa neslávil sviatok spolu s Gregorom Nazianským. Medzi sviatkami 
svätých sú sviatok Obrátenia sv. Pavla, sv. Mateja, sv. Jozefa, sv. Paraskévy, 
sv. Vojtecha, sv. Juraja, sv. Filipa a Jakuba, narodenia sv. Jána Krstiteľa, 
sv. Ladislav, sv. Peter a Pavol, sv. Mária Magdaléna, sv. Jakuba apoštola, 
sv. Anny, sv. Vavrinca, sv. Štefana, sv. Bartolomeja, sv. Matúša, sv. Michala, 
sv. Šimona, sviatok všetkých svätých, sv. Imricha, sv. Martina, sv. Alžbety, 
sv. Kataríny, sv. Andreja, sv. Tomáša, sv. Štefana, mučeníka, sv. Jána, apoš-
tola a evanjelistu, sv. Neviniatok. Medzi sviatky Panny Márie patrili Očiste-
nie Panny Márie (Hromnice), Zvestovanie Pána, Navštívenie Panny Márie, 
Nanebovzatie Panny Márie, Narodenie Panny Márie, Počatie Panny Márie. 
Medzi sviatky Pána patrili Deň Pána, Obrezanie Pána, Epifania, Zmŕtvych-
vstanie Pána (3 dni), Prenesenie sv. Kríža, Nanebovstúpenie Pána, Turíce 
(3 dni), Sv. Telo Pána, Premenenie Pána, Povýšenie sv. Kríža a Narode-
nie Pána. Posledný neuvedený sviatok bol chrámovým sviatkom, ktorý bol 
rovnako vnímaný ako prikázaný sviatok.4 Spektrum sviatkov bolo výrazne 

1 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 2206 pag. 1-7.
2 DAZO, f  151, opis 22, inv.č. 9 pag. 1-76.
3 KÓNYOVÁ, Annamária – KÓNYA, Peter(eds). Konfesionálny vývin Uhorska v ranom 

novoveku. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017. s. 347-348.
4 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 964.
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ovplyvnené latinským obradom. Medzi sviatkami sa nenachádzali žiadne 
slovanské sviatky. Pri výskume patrocínií sme si všimli, že svätá Paraskéva 
patrila medzi obľúbených svätých. Jej kult sa postupne zmenšoval, avšak 
jej sviatok bol ešte v roku 1747 prikázaným sviatkom. Medzi sviatkami sa 
nachádzal aj sviatok sv. Vojtecha a sv. Juraja. V tomto období tieto sviatky 
slávili podľa určenia v latinskej cirkvi, teda s posunom sviatku sv. Juraja. 
V kalendáriu prikázaných sviatkov sa nachádzali aj národné sviatky, ako 
sviatok sv. Štefana Uhorského kráľa, sv. Ladislava, sv. Imricha či sv. Alžbe-
ty. Tieto sviatky mali upevňovať povedomie obyvateľov o identite štátu 
a veľkých osobnostiach jej dejín. 

Zmena nastala počas episkopátu Manuela Olšavského v roku 1750, 
keď bol upravený liturgický kalendár východnej cirkvi. Liturgický rok za-
čínal naďalej spolu s kalendárnym rokom. Počet sviatkov sa znížil na 35 
prikázaných sviatkov. Upustilo sa od prikázaného slávenia niektorých sviat-
kov, ako Obrátenia sv. Pavla, sv. Mateja, sv. Paraskévy, sv. Vojtecha, sv. Filipa 
a Jakuba, sv. Mária Magdaléna, sv. Jakuba, apoštola, sv. Vavrinca, , sv. Bar-
tolomeja, sv. Matúša, sv. Šimona, sviatok Všetkých svätých, sv. Martina, sv. 
Kataríny, sv. Andreja, sv. Tomáša, sv. Štefana, mučeníka, sv. Jána, apo štola 
a evanjelistu, sv. Neviniatok. Medzi slávenými sviatkami ostali národné 
uhorské sviatky (sv. Ladislav, sv. Imrich, sv. Alžbeta a sv. Štefan). Výraznou 
zmenou oproti predchádzajúcemu kalendáriu je začatie slávenia sviatkov, 
ktoré sú viac typické pre grécky rítus. Do zoznamu sviatkov pribudli sv. 
Bazil, ktorý sa slávil 1. januára spolu s Obrezaním Pána. Sviatok sv. Bazila 
sa slávil aj spolu so sviatkom Gregora Nazianského a Jána Chryzostóma 
30. januára. Keďže sa upustilo od slávenia viacerých sviatkov apoštolov, 
bol medzi prikázané sviatky pridaný sviatok všetkých apoštolov. Východná 
cirkev mala vo veľkej úcte Jána Krstiteľa, preto oproti latinskému obradu 
zaradila sviatok Sťatia Jána Krstiteľa medzi prikázané sviatky. Medzi sviat-
ky svätých pribudol aj prikázané slávenie sv. Mikuláša. Východná cirkev má 
veľkú úctu voči Bohorodičke Panne Márii, oproti zoznamu z roku 1747 
sa upustilo od slávenia Navštívenia Panny Márie, ale pribudli dva sviatky 
– Panny Márie Ochrankyne (Pokrov) a Uvedenie Panny Márie (Vovedenie). 
Ako biskup informoval, sviatok Panny Márie Ochrankyne sa stal sviatkom 
Rusínov gréckeho obradu, čím bola Panna Mária vnímaná ako ochranky-
ňa Rusínov.5 Sviatky Pána ostali podľa kalendára z roku 1747, rovnako 
chrámový sviatok bol považovaný za prikázaný sviatok. Slávenie sviatkov 
bolo zaužívane podľa julianského kalendára, preto viaceré sviatky získali 
iné miesto v kalendáriu ako v latinskej cirkvi. 

5 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1220.
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V roku 1775 oproti tomuto zoznamu z roku 1750 má gréckokatolíc-
ky kalendár len 33 sviatkov, ktorých slávenie bolo považované za priká-
zané. Gréckokatolíci Mukačevskej diecézy začínali a aj začínajú liturgický 
rok prvého septembra a začiatok roka označujú ako indikt.6 Zákonitosti, 
ktorými sa liturgický kalendár riadil, boli uzákonené na Viedenskej synode 
v roku 1773.7 Cisárovná Mária Terézia z ekonomických dôvodov vyvíjala 
tlak na synodálne zhromaždenie, aby bol počet sviatkov znížený. Preto sa 
na synode rozhodlo, že počet sviatkov, počas ktorých nie je možné praco-
vať, bude obmedzený na počet 16 sviatkov. K tomu boli pridané 3 sviatky 
svätých a špeciálne jeden pre Mukačevskú diecézu. Konečný počet bol 20 
sviatkov, počas ktorých sa nesmelo pracovať. Konečné číslo schválil a ob-
medzil Pius VI., ktorý ho limitoval počtom pravoslávnych sviatkov.8 

V roku sa 1773 sa konala  Viedenská synoda, ktorej ustanovenia mali 
pravdepodobne charakter postupného aplikovania. Vyplýva to hlavne z vý-
povede presbyterov, ktorí ešte v roku 1775 udávajú starý počet sviatkov. 
Ako vyplýva zo spisby, sviatok sv. Štefana ešte stále neslávili, hoci bol zave-
dený v roku 1774.9 Čo sa týka úcty k slovanským svätým či svätým Uhor-
ska, tí neboli preferovaní, dokonca ani ako patróni chrámov. Medzi patro-
cíniami nenachádzame chrámy sv. Cyrila a Metoda alebo sv. Ladislava, či sv. 
Štefana, uhorského kráľa.10 Aj to svedčí o tom, že tieto sviatky nepožívali 
zvláštnu úctu.

Po erigovani Mukačevskej diecézy sa jej územie prelínalo s územím 
latinských diecéz, ktoré slávili odlišné sviatky a používali gregoriánsky ka-
lendár. Gréckokatolíci používali juliánsky kalendár, ktorý bol v miernom 
posune.11 Slávenie významných liturgických sviatkov sa odrážalo v kaž-
dodennom živote gréckokatolíckych veriacich, nakoľko ich v mnohom 
ovplyvňovali. Okrem nedelí kalendár upravoval aj pracovné povinnosti, 
resp. pracovnú činnosť obyvateľov, ktorá sa často stávala dôvodom spo-
rov a pohoršení. Práve rozdielnosti v kalendári medzi katolíkmi latinského 
a gréckeho rítu utvárali priestor pre vznik sporov.12 Spory a kontrola, ktorá 
nasledovala, sa dostala až do vizitačných záznamov biskupov latinského 

6 Slovo 17/1994. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 1994. s. 1. 
7 VASIĽ, Cyril. Kánonické... s. 142.
8 VASIĽ, Cyril. Kánonické... s. 144-145.
9 VASIĽ, Cyril. Kánonické...  s. 150-151.
10 ŽEŇUCH, Vavrinec. Patrocínia uniatskych chrámov Užskej stolice. Sonda do 

problematiky. In Historica Carpatica 49/2018. Košice : Východoslovenské múzeum, 
2018. s. 51-64.

11 ZUBKO, Peter. Gréckokatolíci v záznamoch latinských biskupov z 18. storočia. Ružomberok 
: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2009. s. 72.

12 DAZO, 4, opis  7, inv.č. 305 pag. 1-4., DAZO, 4, opis 9, inv.č. 1866 pag. 1-5.
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rítu.13 Samotné spory majú širšiu genézu ešte z čias obradového vikariátu 
v Mukačeve.

V roku 1814 vydal rakúsky cisár František I. Resolutio Regia Circolaris. 
Tento obežník upravoval vzťahy medzi rímskokatolíkmi a gréckokatolík-
mi. Osobitný bod D konštatoval informácie o liturgickom kalendári. Na-
riadenie určovalo pretrvávajúcu platnosť kráľovskej rezolúcie z 11. augusta 
1795, ktorá dbala na prednostné dodržiavanie liturgického kalendára latin-
ského obradu v lokalitách s obradovo zmiešaným obyvateľstvom, pokiaľ 
sa v lokalite nachádzal farský kostol. Rovnako na to vplývala prítomnosť 
gréckokatolíckej farnosti a chrámov.14

V roku 1775 obsahoval zoznam 34 sviatkov, slávených za rok. Päť 
sviatkov bolo pohyblivých a zvyšných 28 bolo pevne viazaných na dátum. 
Celý zoznam začína mesiacom september, a to kvôli začiatku liturgické-
ho roka. Slávenia sú východné – bežné, slávené dodnes vo východných 
cirkvách. Medzi sviatkami nie je možné badať prebratia z latinského ob-
radu, okrem sviatkov, ktoré slávia oba obrady od nepamäti. V prostredí 
gréckokatolíckej cirkvi sa sviatky členia na veľké, stredné a malé. Poria-
dok uvádza, že existuje 12 veľkých sviatkov a prikázané sviatky, ktoré slávi 
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku.15 Všetkých 12 veľkých sviatkov ob-
sahuje aj zoznam z roku 1775. 

Z povahy zoznamu vyplýva vhodnejšie kategorizovanie na trinitárne 
(spolu s kristologickými), mariánske, angeologické, hagiografické.

10

81

14

Pomer sviatkov

Trinitárne Mariologické Angeologické Hagiografické

13 ZUBKO, Peter. Gréckokatolíci v záznamoch latinských biskupov z 18. storočia. Ružomberok 
: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2009. s. 74-85. 

14 VASIĽ, Cyril. Kánonické... s. 151.
15 Gréckokatolícky kalendár 2019. Michalovce : Redemptoristi - Vydavateľstvo Misionár, 

2018. 56 s. 
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Väčšinové zastúpenie sviatkov mali slávenia svätých, nakoľko úcta 
k patrónom mala a má vždy svoje miesto. Penzum svätých, ktorých sviat-
ky sa slávili odpovedá tradíciám východnej cirkvi v Európe. Medzi svätý-
mi sa nenachádza žiaden, ktorý by pochádzal zo slovanského prostredia. 
Teda medzi záväznými sviatkami nenájdeme svätých z územia východnej 
Európy (Poľsko, Ukrajina, Rusko) či územia Balkánu a Čiernomoria (Srb-
sko, Rumunsko, Moldavsko, Bulharsko). Je to tak napriek tomu, že územie 
Mukačevského vikariátu spravovali či si naň nárokovali napríklad eparcho-
via z Belehradu, Alby Iulie alebo eparchovia z Poľska.16 Dokonca ako vi-
kári spravovali toto územie Gréci či Poliaci.17 Poukazuje a aj potvrdzuje to 
vývoj v cirkevnej správe, teda že mukačevskí biskupi, ako aj veriaci mali 
kultúrne aj cirkevné väzby na Konštantínopol a grécke zvyky, ktoré neboli 
vo veci slávenia sviatkov ovplyvnené alebo pozmenené okolitou – slovan-
skou kultúrnou identitou. 

Hagiografické sviatky požívali veľkú úctu už od raného kresťanstva. 
Dôvody úcty prejavovanej voči jednotlivým svätým vychádzajú z tradície 
a Svätého písma. Nie je možné presne určiť dôvody, prečo mali konkrétni 
svätí takú obľubu a prejavovanú úctu, avšak každá z cirkví vychádza z tra-
dícií a pestovanej kultúry. K úcte svätého Mikuláša bolo zasvätených mno-
ho chrámov v celej diecéze. Bývalý sídelný chrám mukačevského vikára, 
neskôr biskupa, bol zasvätený tiež sv. Mikulášovi. Sv. Mikuláš sa v minulos-
ti vnímal aj ako patrón Ruska a jeho postavenie bolo väčšie aj tým, že ide 
o prvého svätého východnej cirkvi, ktorý pochádzal z východu a nezomrel 
mučeníckou smrťou.18 Miestni veriaci verili, že Mikuláš sa stal vládcom. 
Malo sa to celé udiať zázračne, keď mu počas modlitby v chráme z neba 
spadla koruna na hlavu.19 Vo východnom prostredí bol často súčasťou do-

16 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 161 pag. 1-2., BAZILOVIČ, Joanik. Dejiny gréckokatolíckej 
cirkvi v Uhorsku (eds. BIZOŇOVÁ, Monika – CORANIČ, Jaroslav). Prešov : 
Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2012. s. 32-34, 70-72, 95-96., HODINKA, 
Antal. A munkácsi.. s. 5-6.,

17 DAZO, 151, opis 1, inv.č. 87 pag. 2-4 = „Basil Taraszovic ex Polonia Ruthenus [...] 
Sophronius Juszko ex Districti Munkacsien Ruthenus [...] Petrus Parthenius ex Polonia 
Ruthenus [...] Ivannicius de fammilie Zilan Rutheni ex Busovien Benczfavien [...] Theophanes 
Maurocordat uo pater et epis Eugilica“., BAÁN, István. Theofánisz Mavrogordátosz (1626-
1688), paronaxiai metropolita, munkácsi adminisztrátor = Theophanes Mavrogordatos (1626-
1688), Metropolitan of  Paronaxia and Administrator od Munkács. Nyíregyháza : Szent 
Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 2012. s. 56-62, 117-123, 260-262., 
HODINKA, Antal. A munkácsi... s. 158-159, 250-251.

18 VYDRA, Zbyněk et al. Dějiny Ruska. Praha : Lidové noviny, 2017, s. 18-19, 85., Mikuláš 
z Myry, biskup. [online] Dostupné na internete <http://www.zivotopisysvatych.sk/
mikulas-biskup/>.

19 БЕЛОВА, Ольга Владиславовна. Славянские древности: Этнолингвистический 
словарь III. (K- П). Москва : Институт славяноведения РАН, 2004. s. 398-401.
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máceho deissis vo svätom kúte (красный угол / святой угол) domu.20 
Dodnes sa na našom území umiestňuje v ikonostase na ľavej strane.

Medzi sviatkami, počas ktorých sa nepracovalo a bolo vyžadované ich 
slávenie, sa nachádzal aj sviatok svätého Eliáša, starozákonného proroka. 
Prorok Eliáš sa považuje za jedného z najväčších prorokov starého zákona, 
na čo poukazuje aj Elizeus pri rozlúčke s Eliášom.21 Eliáš sa zjavil aj na 
hore Tábor pri premenení Pána, čo ho vykresľuje ako jedného z veľkých 
prorokov.22 Pravoslávni či neskôr gréckokatolíci, ktorých spravoval biskup 
z Mukačeva zachovávali veľké množstvo starozákonných tradícii, čo potvr-
dzuje aj úcta práve k sv. Eliášovi.23 

Sviatky svätého Jána Krstiteľa majú dodnes veľkú úctu. Ján Krsti-
teľ bol príbuzným Ježiša Krista a zároveň sa spája s Eliášom, resp. s jeho 
druhým príchodom.24 Úcta, ktorá bola a je preukazovaná svätému Jánovi 
vychádza z biblickej tradície. Okrem jeho mučeníckej smrti a narodenia sa 
slávil aj sviatok zhromaždenia k sv. Jánovi. Všetky tri sviatky boli považo-
vané za prikázané. V latinskom ríte sa s rovnakou mierou slávilo len jeho 
narodenie.25

Špecifikom penza hagiografických sviatkov je úcta k svätému Pante-
leimónovi. Tento svätec je vo väčšej obľube na Apeninskom polostrove, 
kde sú vo viacerých mestách uložené ampulky s jeho údajnou krvou. Jeho 
sviatok sa výrazne šíril v stredoveku. Dôvody úcty v Mukačevskej diecéze 
nie sú známe, môžeme sa len domnievať, že šírenie jeho úcty súvisí so 
správou Jozefa de Camellisa.26

Úcta k svätému Jurajovi sa často spája s unijnými udalosťami v Užho-
rode, to však nemalo žiaden vplyv na úctu k svätému a dokonca sa ani 
dátum únie nezhoduje s dňom slávenia sviatku. Pôvod slávenia je hlbší, 
prameniaci ešte z dôb stredoveku a legiend, ktoré sa spájajú s jeho životom. 

20 ПЛАТОНОВ, Олег Анатольевич. красный угол. In  ПЛАТОНОВ, Олег 
Анатольевич. Русский образ жизни. Святая Русь. Большая энциклопедия русского народа. 
Москва : Институт русской цивилизации, 2007. s. 364-365.

21 Druhá kniha kráľov 2, 9. In Sväté písmo starého i nového zákona. Trnava : Spolok svätého 
Vojtecha, 2007. s. 558.

22 Evanjelium podľa Marka 9, 2-8. In Sväté písmo starého i nového zákona. Trnava : Spolok 
svätého Vojtecha, 2007. s. 1963., Evanjelium podľa Matúša 17, 1-13. In Sväté písmo 
starého i nového zákona. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2007.  s. 1930. 

23 ŽEŇUCH, P. et al. Užhorodský rukopisný Pseudozonar... 448 s.
24 Evanjelium podľa Marka 9, 9-13. In Sväté písmo starého i nového zákona. Trnava : 

Spolok svätého Vojtecha, 2007. s. 1963, Evanjelium podľa Matúša 17,10-13. In Sväté 
písmo starého i nového zákona. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2007. s. 1930.

25 KÓNYOVÁ, Annamária – KÓNYA, Peter(eds). Konfesionálny vývin Uhorska v ranom 
novoveku. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017. s. 347-348.

26 Ján Jozef  De Camellis spravoval vikariát od roku 1689 do roku 1706. DAZO, 151, 
opis 1, inv.č. 98, pag. 1., DAZO, f. 151, opis 1, inv.č. 195 pag. 1-5.
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Titul svätého Juraja nebol obzvlášť obľúbený, nakoľko mu nebolo zasvä-
tených mnoho chrámov. Sviatok svätého Juraja bol medzi prikázanými aj v 
latinskom obrade.27 Sviatok sa v gréckom obrade slávi 23. apríla, keď latin-
ský rítus slávi sviatok sv. Vojtecha, ktorý bol rovnako prikázaným sviatkom 
latinského rítu.

Medzi sviatkami nachádzame aj Zosnutie svätej Anny. Medzi patro-
cíniami nešlo o rozšírený titul, avšak o úcte k sv. Anne sa dochovali in-
formácie v stoličných záznamoch.28 Úcta voči svätej istotne súvisela aj s 
jej príbuzenstvom s Ježišom, pochopiteľne, aj mariánsky sviatok z 8. de-
cembra spomína sv. Annu, ktorá počala Pannu Máriu. Tento sviatok nebol 
v rovnakej úcte v latinskom ríte.

Je zaujímavé, že medzi významnými hagiografickými sviatkami sa ne-
nachádzal sv. Bazil Veľký, ktorý bol vo veľkej úcte aj medzi titulmi chrá-
mov. Rovnako bola medzi titulmi chrámov vo veľkej obľube sv. Paraskevá, 
ktorá taktiež nepatrila medzi tieto veľké sviatky, dokonca jej úcta postupne 
v 19. storočí výrazne poklesla, čo sa odrazilo aj pri výbere patrocínií  pre 
nové chrámy. Miesta, kde boli v minulosti zasvätené chrámy práve k jej 
úcte, si po postavení nového chrámu nezachovali staré patrocínium, ako sa 
to bežne praktizovalo pri iných svätých.29

Sviatky apoštolov, jednotlivo či zvlášť, bolo zvykom uctievať v celej 
cirkvi. Vo väčšej úcte sú sv. Ján a Ondrej, ktorí šírili kresťanstvo na výcho-
de a považujú sa za otcov východného kresťanstva. Rovnako v úcte sú aj 
sv. Peter a Pavol, teda otcovia západného kresťanstva. Množstvo prikáza-
ných sviatkov k úcte jednotlivým apoštolom sa medzi latinským a gréckym 
rítom líšilo. Z dochovaných záznamov vyplýva, že v latinskom ríte bolo 
týchto sviatkov viac.30

Z angeologických sviatkov sa v zozname prikázaných sviatkov gréc-
keho rítu nachádzal len sv. Michal, ktorý sa tešil veľkej úcte aj pri výbere 
patrocínií chrámov. V mnohých lokalitách tvorili jemu zasvätené chrámy 
až tretinu všetkých chrámov v stoliciach. Úcta k sv. Michalovi vychádzala 
z biblickej tradície, kde je vykreslený ako bojovník s diablom či ako patrón 
židovského národa.31 Bolo pochopiteľné, že pre množstvo jemu zasväte-

27 KÓNYOVÁ, Annamária – KÓNYA, Peter(eds). Konfesionálny vývin Uhorska v ranom 
novoveku. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017. s. 347.

28 DAZO, 4, opis 3, inv.č. 1319 pag. 1-3.
29 ŽEŇUCH, Vavrinec. Patrocínia uniatskych chrámov Užskej stolice. Sonda do 

problematiky. In Historica Carpatica 49/2018. Košice : Východoslovenské múzeum, 
2018, s. 51-64.

30 KÓNYOVÁ, Annamária – KÓNYA, Peter(eds). Konfesionálny vývin Uhorska v ranom 
novoveku. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017. s. 347-348.

31 Kniha Daniel 10, 20-21. In Sväté písmo starého i nového zákona. Trnava : Spolok svätého 
Vojtecha, 2007. s. 1667., Kniha Zjavení apoštola Jána 12, 7. In Sväté písmo starého 
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ných chrámov, ako aj postavenie, ktoré mu pripisuje Písmo, bola jeho li-
turgická spomienka vnímaná ako deň veľkej úcty. Pre celé lokality bol deň 
jeho sviatku aj sviatkom ich patróna. 

Vo východnej spiritualite či celkovo vo východnom ríte je možné ba-
dať silnú úctu voči Panne Márii. Na území Mukačevskej diecézy sa udiali 
udalosti, ktoré posilnili úctu voči tejto svätej.32 Spektrum sviatkov, ktoré sa 
na našom území slávili neodrážajú miestny kolorit milostivých udalostí, ale 
vykresľujú slávenia, ktoré sú bežné pre východný obrad. Rozdiely oproti 
dnešnému sláveniu si môžeme povšimnúť pri sviatku, ktorý pripadal na 
26. december. Aktuálne sa v daný dátum slávi sviatok Zhromaždenia k presvä-
tej Bohorodičke, podľa staršieho liturgického kalendára sa v tento deň slávil 
sviatok Preblahoslavenej Panny a Jozefa. Veľkú úctu požíval sviatok Pokrovu, 
resp. Presvätá Bohorodička Ochrankyňa, ktorý bol po roku 1775 vybraný ako 
sviatok hlavného patróna diecézy. Sviatok Pokrovu bol aj obľúbeným pat-
rocíniom. Všeobecne možno konštatovať veľkú rozšírenosť mariánskej 
úcty či už prostredníctvom sviatkov a púti, alebo vo veľkej obľube marián-
skych patrocínií. Neskorší pokles hagiografických sviatkov a zachovanie si 
počtu tých mariánskych, posilnilo aj obľúbenosť týchto sviatkov, ktoré sa 
vo väčšej miere stávali patrociniálnymi.33 

Pri sviatkoch Pána a Trojice nie je možné badať výrazne zmeny. Mož-
no však poukázať na dlhšie slávenie veľkých sviatkov, ako sú Zmŕtvych-
vstanie Pána či Zoslanie Ducha Svätého. Tieto sviatky mali predlžené slá-
venie, označované ako posviatok, resp. oktáva (v rímskej cirkvi). Po nedeli 
Pánovho Zmŕtvychvstania sa v rímskej cirkvi slávi liturgicky oktáva (8 dní) 
s rovnakým slávením, ako keby bol každý z týchto dní dňom, kedy Pán 
vstal z mŕtvych. Pochopiteľne, nejde o slávenie, ktoré by veriacich zaväzo-
valo k pracovnému pokoju. Vo východnej cirkvi sa tento týždeň označuje 
ako svetlý a pondelok a utorok po veľkonočnom triduu boli veľkými priká-
zanými sviatkami. Rovnako aj pondelok a utorok po Turíciach boli považo-
vané za prikázané sviatky. V týchto prípadoch nejde o špecifikum gréckeho 
rítu voči tomu latinskému, rovnako aj ten vnímal pondelok a utorok ako 
prikázané sviatky.34 Úprava liturgického kalendára v oboch prípadoch utor-
ky zrušila.35

Prikázaným sviatkom bol aj titul patróna chrámu. Ten sa z lokality na 
lokalitu líšil, čo sa odrážalo aj v dátume jeho slávenia. Zoznam zmien-

i nového zákona. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2007. s. 2295.
32 Napr. udalosti v Klokočove či Máriapovči. 
33 Tento jav sme si povšimli pri výskume patrocínií v Užskej a Berežskej stolici.
34 KÓNYOVÁ, Annamária – KÓNYA, Peter(eds). Konfesionálny vývin Uhorska v ranom 

novoveku. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017. s. 347-348.
35 VASIĽ, Cyril. Kánonické...  s. 144.
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ku o ňom neobsahuje. V 18. storočí nebolo zvykom prenášať slávenie na 
nedeľu, ale titul chrámu sa slávil v deň, ktorý mu v liturgickom kalendári 
prislúchal. Preto aj zoznam mohol domnelo obsahovať číslicu 34 ako ko-
nečný počet sviatkov. 

Celkovo môžeme pri liturgických sviatkoch do roku 1775 konštato-
vať, že nie je možné si povšimnúť prvky latinizácie zo strany katolíckej 
cirkvi. Vymedzenie voči latinským sviatkom nastalo už v roku 1750, teraz 
sa upustilo dokonca aj od národných sviatkov. Úprava liturgického slávenia 
vychádzala z úprav, ktoré sa udiali pod vplyvom záverov Viedenskej syno-
dy, teda nevychádzali z cirkevnej politiky biskupov, ale z vôle cisárovnej 
Márie Terézie. Do obdobia týchto reforiem je možné badať, že liturgický 
kalendár nadväzuje na tradície v gréckom ríte. Je však pravdou, že ich do-
držiavanie muselo ustúpiť dvom veľkým činiteľom, 1. cisárskej moci, 2. po 
roku 1646 latinskej kontrole.
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Záver

Keď sme koncipovali túto knihu, uvažovali sme, čo by bolo vhodné pridať 
k samotnému schematizmu. Vymedzené kapitoly sa prvotne zdali krátke, 
nakoniec sa z nich stalo systematické sledovanie vývoja východnej cirkvi 
na území severovýchodného Uhorska. Svoju pozornosť sme primárne za-
merali na dejiny 17. a 18. storočia s dôrazom na nové výsledky výskumu 
alebo na interpretáciu známych prameňov v novom historickom kontexte. 
Samotný prameň Schematizmus z roku 1775 je výsledkom vývoja mladej 
Mukačevskej diecézy, ktorá mala už skôr pred svojím erigovaním (1771) vý-
znamné miesto v cirkevných dejinách Uhorska. 

Okrem vyššie prezentovaných kapitol sme výsledky obohatili o cenné 
prílohy, ako sú fotografie prameňov, ich prepisy, ale hlavne o mapovú prílo-
hu, ktorá je zostavená na základe prameňa a iných, už skôr publikovaných, 
prepisov. Prameň Schematizmus z roku 1775 sme pre účely tejto knihy zosta-
vili do podoby ako poznáme pri iných schematizmoch. Na základe nášho 
zásahu sme skompletizovali priložené prílohy v danej archívnej zložke, kto-
ré neboli pre celý prameň jednotné. Nakoľko sa pre iné stolice nezacho-
vali podrobné informácie o farnosti a fíliach, doplnili sme ich na základe 
publikácie kolektívu T. Veghsőa z prác Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés 
parókiák összeírása 1774–1782 között  I. – III., ktoré sa zaoberajú rovnakým 
obdobím. Tieto informácie sú rozoznateľné tým, že pri nich neuvádzame 
konfesionálnu štruktúru obyvateľov. 

Medzi prílohami sa nachádzajú aj štyri tabuľky s vyčíslením obyvate-
ľov, dve sú prepisom archiválií. Tabuľka, ktorá je sumárom presbyterov 
z roku 1717 je spracovaná na základe prameňa publikovaného I. Báanom. 
Posledná tabuľka, ktorá je sumárom priloženého schematizmu z roku 
1775, je vypracovaná nami, čím sme chceli upresniť početnosť farností 
a fílii v jednotlivých stoliciach. 

O liturgických kalendároch a sviatkoch sme už písali v časopise Histó-
ria Ecclesiastica. Nakoľko bol súpis sviatkov súčasťou archívnej zložky sche-
matizmu, rozhodli sme sa doplniť vývoj liturgických slávení v prostredí 
byzantsko-slovanského obradu. Prvý pochádza z roku 1747 a je najviac 
podobný s vtedajším latinským liturgickým kalendárom. Druhý pochádza 
roku 1750 a odráža sebaidentifikáciu obradu. Je znakom latinizácie, ako aj 
delatinizácie, nakoľko vychádza primárne z východného liturgického ka-

ca_II_10_Munkácsi sematizmus.indd   171ca_II_10_Munkácsi sematizmus.indd   171 2022. 07. 13.   20:57:592022. 07. 13.   20:57:59



Záver

172

lendára, ale nesie v sebe prvky skôr uhrofikácie než latinizácie. Posledný 
liturgický kalendár je prílohou, ktorú obsahoval schematizmus z roku 1775. 

Skúmanie dejín východnej cirkvi v Uhorsku, ako aj samotná problema-
tika, nie je našou prácou vôbec vyčerpaná. Veríme, že sme otvorili viaceré 
otázky, na ktoré sme ešte ani my nenašli odpovede, ale ich nastolením pod-
nietime ďalší výskum. 
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Az 1775-ös sematizmus kézirata
Rukopisný Schematizmus z roku 1775

Vysvetlivky : SAR = Šarišská stolica, ZEM = Zemplínska stolica, UNG= Užská 
stolica, UGO = Ugočská stolica, BER = Berežská stolica, BOR = Boršodská 
stolica, SAT = Satmárska Stolica, HAJ = Hajdúcka stolica, MAR = Mar-
marošská stolica, SZA = Sabolčská stolica, ABU = Abovská stolica, Lat mix 
= katolíci latinského a gréckeho rítu, Cat. Et Acat = katolíci latinského a gréc-
keho rítu a nekatolíci, Cat. Et Calv = katolíci latinského a gréckého rítu a kal-
vínski veriaci. Luth = evanjelici a.v., Calv.= reformovaní veriaci, LCat= katolíci 
latinského rítu, GCat = katolíci gréckeho rítu. Purus = výlučne gréckokatolíci. 

Spôsob zápisu : Názov lokality, názov správcu (ak má!); stolica; konfesia obyvateľov; 
dominantná konfesia. 

Príklad : Sobrance; Ung; Cat mix.; GCat = Sobrance; Užská stolica; katolíci latin-
ského a gréckeho rítu; prevaha veriacich gréckeho rítu.
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Sub 
Beat iss imo Patre 

P  I  O BP.  VI . 
Universa l i s  Ecc les iæ Pastore 

August i ss imo,  ac  Invict i ss imo 
Electo Romanor um Imperatore

Josepho II . 
Ger maniæ,  e t  Hierosolymor um Rege. 

August i ss ima 
Domina Domina 

MARIA THERESIA 
Romanor um Imperatr ice. 

Ger maniæ,  Hungar iæ etc.   e tc. 
Reg ina  Aposto l ica

PRIMATIALI 
I .  Regni  Hungar iæ Sede Vacante.

Sub Gubernio Ter  Fe l ic i 
I l lus tr i ss imi  ac  Reverendiss imi 

Domini  Domini 
ANDREAE BACSINSZKY 

DEI GRATIA EPISCOPI GRAECI RITUS 
Cathol icor um 

MUNKACSIENSIS.
Cum initio Mensis Novembris Anni Millesimi Septingen- 

tesimi Septuagesimi quinti.

1775. 
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Cata logus 
Venerabi l i s  Cler i  Almæ Dioeces is 
MUNKACSIENSIS. 
Venerabi le  Capi tu lum  
& 
Consis tor ium Episcopale.

Reverendissimus Dominus Andreas Zsettkey 
Cathedralis Ecclesiæ Munkacsiensis Canonicus 
Cathedralis item, et I(nclyti) Co(mi)t(a)tus Saarossiensis Archi- 
diaconus, nec non Ill(ustrissi)mi, ac R(everendissi)mi D(omi)ni D(omi)ni 
Episcopi Munkacsiensis in Spiritualibus Vicarius, 
et causarum Auditor Generalis I(nclyti) Co(mi)t(a)tus Be- 
regiensis Tabulæ Judiciariæ Assessor & Consistorialis 
Ep(iscop)alis primarius.

Reverendissimus D(omi)nus Joannes Boksay Cath(edralis) Eccl(esiae) 
Munk(acsiensis) 
Can(onicus) et Parochus, nec non Districtuum I(nclyti)Co(mi)t(a)tus 
Szabolcsensis 
Archidiaconus nec non Illu(strissimus) e primariis Consistorii Ep(isco)
palis  
Assessor.

Reverendissimus D(omi)nus Joannes Sztankovszky Cath(edralis) Eccl(e-
siae) 
Munk(acsiensis) Can(onicus)  Regio-Coronalis Oppidi Unghvár Graeci – 
Ritus Cath(olicus) 
Parochus et Districtuum I(nclyti) Co(mi)t(a)tus ejusdem Nominis Archi-
dia- 
conus nec non  Consistorii Ep(isco)palis Assessor.

Reverendissimus D(omi)nus Joannes Pásztelyi Cath(edralis) Ecclesiæ 
Munk(acsiensi) Can(onicus) Districtuum I(nclyti) co(mi)t(a)tus Zempli-
niensis Archidia- 
conus, nec non Consistorii Ep(isco)palis Assessor.

Reverendissimus D(omi)nus Gregorius Borovszky Cath(edralis) Ecclesiæ 
Munk(acsiensis) Can(onicus) Districtuum I(nclyti) Co(mi)t(a)tus Ugoc-
sensis Archidiaco- 
nus, et Consistorii Ep(isco)palis Assessor.
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Reverendissimus D(omi)nus Alexius Ilkovics Cath(edralis) Eccl(esiae) 
Munk(acsiensis) Can(onicus) Districtuum I(nclyti) Co(mi)t(a)tus Bere-
giensis Archi- 
Diaconus, et Consistorii Ep(isco)palis Assessor.

Reverendissimus D(omi)nus Demetrius Ivasko Cath(edralis) Eccl(esiae) 
Munk(acsiensis) Can(onicus) Parochus Turczensis, I(nclyti) Co(mi)t(a)tus 
Szatthmarien(sis) 
Archidiaconus, et Consistorii Ep(isco)palis Assessor, nec non 
Theologiae Dogmatico -Moralis pro parte Valachorum 
Professor.
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CATALOGUS ARCHIDIACONATUUM.

In Archidiaconatu Sárossiensi, et Comitatu Ejusdem Nominis. 
ARCHIDIACONUS 
R(everendissi)mus D(ominus) Andreas Zsettkey pag.

Districtus Sarossiensis.
Asztrab1 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Basilius Ilkovics; SAR
Balás-Vágás2 - - D(ominus) Michaël Mankovics; SAR
Bajirocz3 - - D(ominus) Andreas Répasy; SAR
Csircs4 - - D(ominus)Simeon Janovics; SAR
Djacsov5 - - D(ominus) Theodorus Garbesa; SAR
Fekete-Kut6 - - D(ominus) Joannes Buchoveczky; SAR
Geralt7 - - D(ominus) Nicolaus Zsettkey; SAR
Hradiszko8 - - D(ominus) Georgius Teleszniczky; SAR
Hrabszke9 - - D(ominus) Basilius Demjanovics; SAR
Heringh10 - - D(ominus) Ioannes Taraszovics, V(ice) Archidiaconus; SAR
Kio.11  - - D(ominus) Georgius Taraszovics; SAR
Klembark12 - - D(ominus) Michaël Kubek; SAR
Krunslova13 - - D(ominus) Ioannes Nizsalovszky; SAR
Kurov14 - - D(ominus) Ioannes Zavadszky; SAR
Legnava15 - - D(ominus) Ioannes Kaminszky; SAR
Lipnik16 - - D(ominus) Josephus Kaminszky; SAR
Livo17 - - D(ominus) Ioannes Taraszovics; SAR
Lubotin18 - - D(ominus) Ioannes Taraszovics; SAR

1 Šarišské Jastrabie
2 Blažov
3 Bajerovce
4 Čirč
5 Ďačov
6 Šambron
7 Geraltov
8 Hradisko
9 Hrabské
10 Hanigovce
11 Kyjov
12 Klenov
13 Kružlov
14 Kurov
15 Legnava
16 Malý Lipník
17 Livov
18 Ľubotín
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Luko19 - - D(ominus) Petrus Taraszovics; SAR
Malczo20 - - D(ominus) Lucas Petrikovics; SAR
Matiszova21 – D(ominus) Petrus Ilkovics; SAR
Miklósvágás22  - D(ominus) Michaël Tabakovics; SAR
Orlo23 - - D(ominus) Ioannes Hodermarszky; SAR
Pusztamező24 -  D(ominus) Petrus Lichvarcsik; SAR
Peklin25 - - D(ominus) Petrus Burik; SAR
Rencsessó26 – D(ominus) Basilius Dudinszky; SAR
Ressó27 Vacat; SAR
Som28 - - D(ominus) Michaël Rajkovics; SAR
Sztarina29 - - D(ominus) Joachimus Hegyi; SAR
Sztelbach30 - - D(ominus) Michaël Jaromisz; SAR
Sznako31 - - D(ominus) Josephus Rojkovics; SAR
Ujak32 - - D(ominus) Ioannes Kaminszky; SAR

Districtus Makoviczensis. 
Andrej-Vagas33 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Damianus Csiszarik; 
SAR
Bechervo34 Vacat; SAR
Beloveza35 - - D(ominus) Andreas Petrik; SAR
Benedikocz36 - - D(ominus) Simeon Romanovics; SAR
Bisztra37 Vacat D(ominus) Procopius Szinicza; SAR
Bodruzsata38 - - D(ominus) Ioannes Koczakovics; SAR

19 Lukov
20 Malcov
21 Matysová
22 Miklušovce
23 Orlov
24 Vislanka
25 Ruské Pekľany
26 Renčišov
27 Rešov
28 Šoma - Drienica
29 Starina
30 Tichý Potok
31 Snakov
32 Údol
33 Andrejová
34 Becherov
35 Belejovce
36 Beňadikovce
37 Krajná Bystrá
38 Bodružal
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Bukocz39 Patres Ordinis Sancti Basilii Magni ; SAR
Csarna40 - - D(ominus) Josephus Paulovics; SAR
Czernina41 - -  D(ominus) Ioannes Kusimszky; SAR 

D(ominus) Ioannes Jakovics Coadjutor.
Czigla42 Vacat
Czigelka43 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Ioannes Dudrovics; SAR
Dobroszlava44 - - D(ominus) Alexius Szalniczky; SAR
Dricsna45 - - D(ominus) Ioannes Saxon; ZEM
Dubova46 - - D(ominus) Ioannes Jakovics; SAR
Fyass47 - - D(ominus) Georgius Gajdossik; SAR
Fricska48 - - - D(ominus) Daniel Bocsnevics; SAR
Hrabovcsik49 -  -D(ominus) Simeon Holovacs; SAR
Hutta50 - - D(ominus) Basilius Szim; SAR
Jadlova F.51 vacat. D(ominus) Steph(anus) Czapik; SAR
Jadlova A.52 Vacat; SAR
Kapisova53 - - Petrus Hruby; SAR
Kecskocz54 - - D(ominus) Ioannes Méhay; SAR
Komlos55 - - D(ominus) Michaël Balutyanszky; SAR
Kozjana56  Ivan Rojkovics; SAR
Kruzslova57 - - D(ominus) Ioannes Halik; SAR
Kurimka58 - - D(ominus) Petrus Hvozdovics; SAR
Ladomir59 -  -D(ominus) Simeon Zachariass; SAR

39 Bukovce
40 Šarišské Čierne
41 Černina
42 Cigla
43 Cigeľka
44 Dobroslava
45 Driečna
46 Dubová
47 Fijaš
48 Frička
49 Hrabovčík
50 Hutka
51 Vyšná Jedľová
52 Nižná Jedľová
53 Kapišová
54 Kečkovce
55 Chmeľová
56 Kožany
57 Krušinec
58 Kurimka
59 Ladomirová
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Medveza60 vacat; SAR
Mergeska61 - - D(ominus) Josephus Halik; SAR
Mirosov F.62 Vacat – D(ominus) Andreas Hricsko; SAR
Mirosov A.63 - - D(ominus) Ioannes Jakubovics; SAR
Mlinarocz64 - - D(ominus) Stephanus Hlivjak; SAR
Niklova65 - - D(ominus) Michaël Andrejkovics; SAR
Olsavka66 Vacat D(ominus) Ioannes Andrejkovics Coadjutor. ; SAR
Ondavka67 - - D(ominus) Nazarius Krevcsizky; SAR
Orlich F.68 - - D(ominus) Alexius Podhajeczky; SAR
Orlich A.69 Vacat  D(ominus) Petrus Podhajeczky; SAR
Ortutova70 - - D(ominus) Theodorus Ortutay; SAR
Piszana A.71 Vacat; SAR
Pitrova72 - - D(ominus) Simeon Szmotejovics; SAR
Polyanka A.73 – D(ominus) Ioannes Paulovics; SAR
Pottoka74 - - D(ominus) Stephanus Mikitovics; SAR
Pstrina75 - - D(ominus) Ioannes Szimkovics; SAR
Rakocz76 - - D(ominus) Ioannes Mikulics; SAR
Rosztoka77 Vacat. ; SAR
Rovna78 - - D(ominus) Simeon Rojkovics; SAR
Sasova79 - - D(ominus) Ioannes Petrik; SAR
Sepinecz80 Vacat. ; SAR
Scsavnik81 - - D(ominus) Stephanus Szinicza; SAR

60 Medvedie
61 Nová Polianka
62 Vyšný Mirošov
63 Nižný Mirošov
64 Mlynárovce
65 Mikulášová
66 Oľšavka
67 Ondavka
68 Vyšný Orlík
69 Nižný Orlík
70 Ortuťová
71 Nižná Pisaná
72 Petrová
73 Nižná Polianka
74 Potoky
75 Pstriná
76 Rakovčík
77 Roztoky
78 Rovné
79 Šašová
80 Šapinec
81 Šarišský Štiavnik

ca_II_10_Munkácsi sematizmus.indd   188ca_II_10_Munkácsi sematizmus.indd   188 2022. 07. 13.   20:57:592022. 07. 13.   20:57:59



Rukopisný Schematizmus z roku 1775

189

Semetkocz82 - - D(ominus) Michaël Zapotoczky; SAR
Sztebnik83 Vacat; SAR
Steffurov84 vacat. D(ominus) Ivan Ruszinko; SAR
Szoboss85 -  - D(ominus) Petr(us) Bovankovics; SAR
Szvidnik F.86 - - D(ominus) Petr(us) Podhajeczky V(ice) A(rchidiaconus) ; 
SAR
Szvidnik A.87 - - D(ominus) Georgius Székely; SAR
Szvidnicska88 Vacat. ; SAR
Tvaroscza F.89 - - D(ominus) Petr(us) Demjanovics; SAR
Tvaroscza A.90 – D(ominus) Ioannes Hodaba; SAR
Vapenik91 - - D(ominus) Cosmas Szivik; SAR
Varadka92 - - D(ominus) Ioannes Hateczky; SAR
Volya-Jurko93 - - D(ominus) Michaël Masznik; SAR
Viskocz94 - - D(ominus) Andreas Hamava; SAR
Viszlava95; SAR

In Archidiaconatu Szabolcsensi 
ARCHIDIACONUS 
R(everendissim)us D(ominus) Ioannes Boksay etc pag.
Districtus Dorogiensis 
Balsa96 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Ioannes Olsavszky; SZA 
Kemézlö97; SZA 
Viss98; SZA
Béltek99 - - D(ominus) Ioannes Kormiczky; SZA
Bir100; SZA

82 Šemetkovce
83 Stebník
84 Štefurov
85 Soboš
86 Svidník
87 Svidník
88 Svidnička
89 Vyšný Tvarožec
90 Nižný Tvarožec
91 Vápeník
92 Varadka
93 Jurkova Voľa
94 Vyškovce
95 Vislava
96 Balsa
97 Kenézlő
98 Viss
99 Nyírbeltek
100 Biri
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Böszörmeny101 – D(ominus) Ioannes Munkácsi; HAJ 
Szoboszló102; HAJ 
Ujj-Város103; HAJ 
Nád-Udvar104; HAJ 
Sáp105; HAJ 
Csege106; HAJ
Büd107 - - D(ominus) Andreas Makranczay; SZA 
Sz. Mihály108; SZA 
Lök109; SZA 
Dada110; SZA 
Dob111; SZA 
Takta Kenéz112; SZA
Buhja113 - - D(ominus) Ioannes Zbenyovszky; SZA 
Paszab114; SZA 
Berczel115; SZA 
Ibrány116; SZA
Dorog117 - - D(ominus) Theodorus Sarkadi V(ice) Archid(iaconus) Geor(-
gius)  Papp pro parte Val(achorum) Elia Udvari Cap.; HAJ 
Nanás118; HAJ
Gelsa119 - - D(ominus) Basilius Bodnar; SZA 
Mihállydi120; SZA 
Szakoly121; SZA 

101 Hajdúböszörmeny
102 Hajdúszoboszló
103 Balmazújváros
104 Nádudvar
105 Sáp
106 Tiszacsege
107 Tiszavasvári
108 Tiszavasvári
109 Tiszalök
110 Tiszadada
111 Tiszadob
112 Taktakenéz
113 Buj
114 Paszab
115 Tiszabercel
116 Ibrány
117 Hajdúdorog
118 Hajdúnánás
119 Nyírgelse
120 Nyírmihálydi
121 Szakoly
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Balkány122; SZA
Er. Kenys123 Demetrius Kis.; SZA
Hugyaj124 - - D(ominus) Basilius Paulovics; SZA 
Gesztered125; SZA
Kálló126 - - D(ominus) Basilius Bütthy; SZA
Kallo – Semjén127 – D(ominus) Ioannes Papp; SZA
Lugos128 – D(ominus) Ioannes Kovács; SZA
Maria Pócs129

Napkor130

Nyir-Adony131 - - D(ominus) Ioannes Viczmándi; SZA
Nyiridháza132 - - D(ominus) Andreas Gulovics; SZA 
Sima133; SZA 
Király Telek134; SZA
Oross135 - - D(ominus) Georgius Mihovics; SZA
Pazony136 - - D(ominus) Georgius Csomakovics; SZA 
Keresztut137; SZA 
Halász138; SZA 
Kemecse139; SZA 
Bogdány140; SZA 
Megyer141; SZA 
Sényö142; SZA 
Tura143; SZA

122 Balkány
123 Érkenéz
124 Érpatak
125 Geszteréd
126 Nagykálló
127 Kállósemjén
128 Nyírlugos
129 Máriapócs
130 Napkor
131 Nyíradony
132 Nyíregyháza
133 Nyíregyháza - Felsősima
134 Nyírtelek
135 Nyíregyháza-Oros
136 Nyírpazony
137 Kótaj
138 Nagyhalász
139 Kemecse
140 Nyírbogdány
141 Vasmegyer
142 Sényő
143 Nyírtura
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Peniszlek144 - - D(ominus) Gregorius Metnikovics; SAT
Petneháza145

Rácz Fejertó146 -  -  D(ominus) Michaël Főldi; SZA 
D(ominus) Theodorus Papp. Valachius. 
Bököny147; SZA

Timár148 - - D(ominus) Andreas Ortutay; SZA 
Rakamaz149; SZA 
Zalkod150; SZA 
Zabolcs151; SZA
Vencsele152 - - D(ominus) Theodorus Bukovszky; SZA 
Gava153; SZA

Districtus Gyulajensis. 
Aranyos Báts154 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Petrus Laczko; 
SZA 
Gyüre155; SZA 
Kopócs Apáti156; SZA 
Lövö157; SZA
Ajak158 - - - D(ominus) Ioannes Dobray; SZA 
KisVárda159; SZA
Bakta160 - - - D(ominus) Ioannes Papp; SZA 
Jákó161; SZA 
Vája162; SZA 
Kércs163; SZA 

144 Penészlek
145 Petneháza
146 Újfehértó
147 Bököny
148 Timár
149 Rakamaz
150 Zalkod
151 Szabolcs
152 Gávavencsellő
153 Gávavencsellő
154 Aranyosapáti
155 Gyüre
156 Aranyospáti
157 Nyírlövő
158 Ajak
159 Kisvárda
160 Baktalórántháza
161 Nyírjákó
162 Vaja (Nyírvaja)
163 Nyírkércs
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Ramocsaháza164; SZA
Császári165 - - - D(ominus) Theodorus Sarkady; SAT
Ders166 - - - D(ominus) Matthias Dobray; SAT
Dobos167 - - D(ominus) Stephanus Zsukrovics; SAT
Gyulay168 - - D(ominus) Joannes Laborszky V(ice) Archid(iaconus); SZA 
O Fejerto169; SZA
Gebe170 - - D(ominus) Stephanus Kovacskovics; SAT
Hadasz171 - - D(ominus) Ioannes Melnikovics; SAT 
Jánosi172; SAT
Karasz173 - - D(ominus) Ioannes Bélteki; SZA 
Gyulaháza174; SZA 
Gemze175; SZA
Levelek176 - - D(ominus) Stephanus Markucz; SZA 
Bessenyő177; SZA 
Apagy178; SZA 
Thét179; SZA 
Székely180; SZA 
Ibrony181; SZA
Mada182 - - D(ominus) Ioannes Dersi; SZA 
Ilk183; SAT
Mandok184 - - D(ominus) Ioannes Fejér; SZA 
Bezdéd185; SZA 

164 Ramocsaháza
165 Nyírcsászári
166 Nyírderzs
167 Nagydobos
168 Nyírgyulaj
169 Ófehértó
170 Nyírkáta
171 Hodász
172 Kántorjánosi
173 Nyírkarász
174 Gyulaháza
175 Gemzse
176 Levelek
177 Besenyőd
178 Apagy
179 Nyírtét
180 Székely
181 Nyíribrony
182 Nyírmada
183 Ilk
184 Mándok
185 Tiszabezdéd
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Tuzsér186; SZA
Parasznya187 – D(ominus) Andreas Szpivak.; SAT
Pilis188 - - D(ominus) Ioannes Kurda; SZA
Poocs M.189 - - P P. (Patres) Ord(inis) S(ancti) Basilii M(agni); SZA
Petri-Poocs190 – D(ominus) Ioannes Telesniczky; SZA
Pirics191 - - D(ominus) Andreas Turzay; SZA 
Encsencs192; SZA
Pálcza193

Palyi-Ó.194 - - D(ominus) Ioannes Szinyavszky; SAT 
SZalka195; SAT 
Jármy196; SAT
Tass197 - - D(ominus) Theodorus Csépes; SZA
Vassvár198 - - D(ominus) Ioannes Rakoczy.; SZA
In Archidiaconatuu Unghvarinensi
ARCHIDIACONUS 
R(everendissi)mus D(ominus) Ioannes Sztankovszky etc. pag.
Districtus Unghvarinensis.
Alsó Domonya199 – D(ominus) Michaël Hornyaczky; UNG; Purus
Also-Ribnicze200 – D(ominus) Ioannes Pankovics; UNG; Purus 
Komarćz201; UNG; Cat. Et Calv. 
Szobrancz202; UNG; Cat. Et Calv.
Bezű203 - - D(ominus) Michaël Dobray; UNG; Cat. Et Calv. 
Viszoká204; UNG; Cat mix. 
Palócz205; UNG; Cat. Et Calv. 

186 Tuzsér
187 Nyírparasznya
188 Nyírpilis
189 Máriapócs
190 Pócspetri
191 Piricse
192 Encsencs
193 Tornyospálca
194 Ópályi
195 Mátészalka
196 Jármi
197 Nyírtass
198 Nyírvasvári
199 Доманинці (Domanince)
200 Nižná Rybnica
201 Sobrance – Sobranecké Komárovce
202 Sobrance
203 Bežovce
204 Vysoká nad Uhom
205 Pavlovce nad Uhom
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Tasolya206; UNG; Cat. Et Calv.
Csicser207. Vacat; UNG; Cat. Et Calv. 
Mogyoros208; UNG; Cat. Et Calv. 
Vajan209; UNG; Cat. Et Calv.
Darocz210 - - D(ominus) Michaël Humenovics; UNG; Purus
Felső Ribnicze211 – D(ominus) Alexius Sztancsak; UNG; Purus 
Felso Remete212; UNG; Purus
Felso-Nemethi213 – D(ominus) Josephus Torovszky; UNG; Cat. Et Calv. 
Jenke214; UNG; Cat. et Calv. 
Karcsava215; UNG; Purus 
Also Nemeti216; UNG; Cat. Et Calv.
Gősin217 - - D(ominus) Ioannes Schavniczky; UNG; Purus 
Csecseho218; UNG; Cat. Et Calv. 
Lucska219; UNG; Cat. Et Acat.  
Verbócz220; UNG; Cat. Et Calv.
Hlivisce221 - - D(ominus) Georgius Bazilovics; UNG; Purus 
Baskócz222; UNG; Purus 
Hornya223; UNG; Purus
Honykócz224 - - D(ominus) Georgius Bacsinszky; UNG; Purus 
Konyus225; UNG; Purus
Jeszeno226 - - D(ominus) Ioannes Nyeviczky; UNG; Purus 
Ruszkocz227; UNG; Purus

206 Tašuľa
207 Čičarovce
208 Krišov-Liesková - Liesková
209 Vojany
210 Ужгород – Дравці (Užhorod – Dravce)
211 Vyšná Rybnica
212 Vyšné Remety
213 Vyšné Nemecké
214 Jenkovce
215 Krčava
216 Nižné Nemecké
217 Hažín
218 Čečehov
219 Lúčky
220 Michalovce - Vrbovec
221 Hlivištia
222 Baškovce
223 Horňa
224 Choňkovce
225 Koňuš
226 Jasenov
227 Ruskovce

ca_II_10_Munkácsi sematizmus.indd   195ca_II_10_Munkácsi sematizmus.indd   195 2022. 07. 13.   20:58:002022. 07. 13.   20:58:00



Rukopisný Schematizmus z roku 1775

196

Kereknye228 - - D(ominus) Michaël Krucsay; UNG; Purus 
Baranya229; UNG; Cat. Et Acat. 
Császlócz230; UNG; Cat. Et Calv. 
Hoszumezo231; UNG; Cat. Et Calv.
Klokocsó232 - - D(ominus) Ioannes Uchalevics; UNG; Purus 
Kalus233; UNG; Purus 
Kuszin234; UNG; Purus
Korumlya235 - - D(ominus) Andreas Bukovszky; UNG; Purus 
Kolibabocz236; UNG; Purus
Lekart237 - - D(ominus) Petrus Kosovics; UNG; Cat. Et Calv. 
Bajanház238; UNG; Cat. Et Acat. 
Pinkócz239; UNG; Cat. Et Calv.
Mátyáz240 - - D(ominus) Georgius Mikitovics; UNG; Cat. Et Calv. 
Budahaz241; UNG; Cat. Et Calv. 
Palló242; UNG; Cat. Et Calv.
Minaj243 - - D(ominus) Ioannes Gromosy; UNG; Cat. Et Calv.
Né(met) Poruba244 - - D(ominus) Andreas Rapács; UNG; Purus 
Josza245; UNG; Purus
Neviczke246 - - D(ominus) Ioannes Konkolics; UNG; Cat. Et Calv. 
Kemencze Ó247; UNG; Lat mix.
Őr248 - - - D(ominus) Michaël Lupes; UNG; Cat. Et Calv. 
Botfalva249; UNG; Cat. Et Calv. 

228 Коритняни (Koritňany)
229 Баранинці
230 Часлівці
231 Довге Поле
232 Klokočov
233 Kaluža
234 Kusín
235 Koromľa
236 Kolibabovce
237 Lekárovce
238 Bajany
239 Pinkovce
240 Maťovské Vojkovce
241 Budince
242 Палло
243 Минай (Minaj)
244 Poruba pod Vihorlatom
245 Jovsa
246 Невицьке (Nevické)
247 Кам’яниця
248 Сторожниця (Storožnica)
249 Ботфалва
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Bozdos250; UNG; Cat. Et Calv. 
Darma251; UNG; GCat. Et Calv. 
Tarnócz252; UNG; Cat. Et Calv. 
Palagy253 - - D(ominus) Jacobus Rojkovics; UNG; Cat mix. 
Batfa254; UNG; Cat. Et Calv. 
Galócs255; UNG; Cat. Et Calv. 
Kis Szelmencz256; UNG; Cat. Et Calv. 
Nagy Szelmencz257; UNG; Cat. Et Calv. 
Ptruksa258; UNG; Cat. Et Acat. 
Sislocz259; UNG; Cat. Et Calv. 
Szurte260; UNG; Cat mix.
Poroszto261 - - D(ominus) Petrus Ortutay; UNG; Cat. Et Calv.
Radvancz262 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Georgius Molodovszky; 
UNG; Cat. Et Calv. 
Gerény263; UNG; Cat mix.
Revisce264 - - D(ominus) Michaël Bazilovics; UNG; Cat. Et Calv. 
Bunkocz265; UNG; Cat. Et Calv.
Solymos266 Vacat; UNG; Cat. Et Calv. 
Jesztreb267; UNG; Cat. et Calv. 
Rebrin268; UNG; Cat. Et Calv. 
Krijacska269; UNG; Cat. Et Calv.
Tarna270 - - D(ominus) Gregorius Demjanovics; UNG; Cat mix. 

250 Ужгород – Боздось
251 Сторожниця - Дарма
252 Тарнівці
253 Паладь-Комарівці (Palaď)
254 Батфа
255 Галоч
256 Малі Селменці
257 Veľké Slemence
258 Ptrukša
259 Шишлівці
260 Сюрте
261 Porostov
262 Ужгород – Радванка (Užhorod – Radvánka)
263 Ужгород – Горяни
264 Blatné Revištia
265 Bunkovce
266 Iňačovce
267 Jastrabie pri Michalovciach
268 Zemplínska Široká – Rebríň
269 Zemplínska Široká - Kráška
270 Trnava nad Laborcom
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Izbugya271; UNG; Cat mix. 
Vinna272; UNG; Cat mix.
Ubriss273 - - D(ominus) Stephanus Volosinszky 
Fekesháza274; UNG; Cat mix. 
Hanajna275; UNG; Cat mix
Unghvár276 Idem, qui Archidiaconus.; UNG
Varallya277 - - D(ominus)Georgius Semak; UNG; Purus 
Benyatina278; UNG; Purus
In eodem Districtu Capellanus Curatus 
Unghvár279 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Ioannes Kutka 
Ibidem in Neo-resignata Residentia Ep(isco)pali 
Praefectus R(everendissi)mus D(ominus) Gregorius Borovszky etc pag. 
Capellanus A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Ioannes Szivanics
Districtus Turensis
Bisztra280 - - D(ominus) Gregorius Legeza; UNG; Purus 
Polyana281; UNG; Purus
Nagy Tuzicza282 -  D(ominus) Gregorius Popovics; UNG; Purus 
Kis Turicza283; UNG; Purus 
Lipócz284; UNG; Purus 
Lumsor285; UNG; Purus 
Lekiczar286; UNG; Purus
Paszika287 - - D(ominus) Andreas Legeza; UNG; Purus 
Mokra; UNG; Purus 
Rakó; UNG; Purus
Poroszko288 - - D(ominus) Ioannes Legeza; UNG; Purus

271 Zbudza
272 Vinné
273 Úbrež
274 Fekišovce
275 Hnojné
276 Ужгород (Užhorod)
277 Podhoroď
278 Beňatina
279 Ужгород (Užhorod)
280 Тур’я Бистра (Turia Bystrá)
281 Тур’я Поляна
282 Туриця (Turica)
283 Турички
284 Липовець
285 Лумшори
286 Лікіцари
287 Тур’я Пасіка (Turia Pasika)
288 Порошково (Poroškov)
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Remete289 - - D(ominus) Georgius Toriszky; UNG; Purus
Szmerekova290 – D(ominus) Ioannes Csobaly; UNG; Purus 
Bukoczova291; UNG; Purus 
Vulsinka292; UNG; Purus
Vorocsó293 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Michaël Volkay; UNG; 
Purus 
Ó Szimir294; UNG; Purus
Districtus Bereznensis
Bisztra295 – D(ominus) Ioannes Vaskovics; UNG; Purus 
Lubna296; UNG; Purus
Csornoholova297 Vacat298

Dubrinics299 – D(ominus) Jacobus Szakovics; UNG; Purus 
Kis Pasztyil300; UNG; Purus
Kis-Brezna301 – D(ominus) Ioannes Bereznay; UNG; Purus
Kosztrin302 - - D(ominus) Georgius Sztupniczky; UNG; Purus 
Szoly303; UNG; Purus
Kosztyova Pasztély304 D(ominus) Michaël Ferkovics; UNG; Purus 
Csornoholova305 Vacat.; UNG; Purus 
Rosztoka Mocsár306; UNG; Purus 
Rosztoka Pastyil307; UNG; Purus
Lyuta308 - - D(ominus) Ioannes Suhajda; UNG; Purus
N. Brezna309 – D(ominus) Theodorus Ihnatey V(ice) Archidiacon(us); 
UNG; Purus 

289 Турї Ремети (Turie Remety)
290 Сімерки (Simerky)
291 Буківцьово
292 Вільшинки
293 Ворочово (Voročov)
294 Сімер
295 Верховина-Бистра (Verchovinaká Bystrá)
296 Лубня
297 Чорноголова (Čornoholova)
298 Spravovaná z Kosťovej Pastili.
299 Дубриничі (Dubriniči)
300 Пастілки
301 Малий Березний (Malé Berezné)
302 Кострина (Kostrina)
303 Сіль
304 Костева Пастіль (Kosteva Pastiľ)
305 Чорноголова
306 Руський Мочар
307 Розтоцька Пастіль
308 Люта (Ľuta)
309 Великий Березний (Veľké Berezné)
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Beginyad Pasztyil310; UNG; Purus
Novoszelicza311 – D(ominus) Ioannes Bakos; UNG; Purus 
Mircse; UNG; Purus
Perecsin312 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Gregorius Volkay; 
UNG; Purus
Sztuzsicza313 – D(ominus) Basilius Lipeczky; UNG; Purus 
Uj Sztuzsicza314; UNG; Purus
Szucha315 Vacat; UNG; Purus
Ticha316; UNG; Purus
Viska317 – D(ominus) Ioannes Csazsinszky; UNG; Purus 
Sztavna318; UNG; Purus
Voloszanka319 – D(ominus) Stephanus Husznay; UNG; Purus 
Huszna320; UNG; Purus 
Luh321; UNG; Purus
Zabrugya322 – D(ominus) Ioannes Makarka; UNG 
Knyahina323; Ung; Purus 
Sztricsava324; UNG; Purus
Zaricso325 - - D(ominus) Matthaeus Theodorovics  
Uj Szimir326; UNG; Purus

Districtus Zanasztasziensis
Hrabocz327. A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Demetrius Jarcsics; 
ZEM 
Inocz328; ZEM 

310 Бегендяцька Пастіль
311 Новоселиця (Novoselicia)
312 Перечин (Perečín)
313 Стужиця (Stužica)
314 Стужиця
315 Сухий (Suché)
316 Тихий
317 Вишка (Viška)
318 Ставне
319 Волосянка (Volosjanka)
320 Гусний
321 Луг
322 Забрідь (Zabriď)
323 Княгиня
324 Стричава
325 Зарічово (Zaričovo)
326 Сімерки
327 Ruský Hrabovec
328 Inovce
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Dubrava329; ZEM 
Sumgocz330; ZEM
Klenova331 Vacat332; ZEM
Kolonicza333 - - D(ominus) Alexius Gaborjak; ZEM
Kriva334 - - D(ominus) Cosmas Pobemics; ZEM 
Orosz Patak335; ZEM
Ladomirova336 – D(ominus) Simeon Jaczkovics; ZEM 
Sztrikocz337; ZEM
Rosztoka338 - - D(ominus) Andreas Ircha; ZEM
Topolya339 - - D(ominus) Petrus Duchnovics; ZEM 
Runyina340; ZEM
Orosz-Volova341 – D(ominus) Ioannes Baulovics; ZEM
Vublya342 - - D(ominus) Andreas Baulovics; ZEM 
Mihajlo343; ZEM 
Brezovecz344; ZEM
Ulics345 - - D(ominus) Demetrius Sisakovics; ZEM 
Kolbaszo346; ZEM
Zboj347 - - D(ominus) Demetrius Loslinka; ZEM 
Novoszelicza348; ZEM
In Archidiaconatu Zempliniensi
ARCHIDIACONUS
R(everendissi)mus D(ominus) Ioannes Pásztelyi etc pag
Districtus Ujhelyiensis

329 Dúbrava
330 Šmigovec
331 Klenová
332 Spravovaná kapelánom Užhorodu Ioannesom Szivanicsom
333 Kolonica
334 Ulič Krivé
335 Ruský Potok
336 Ladomirov
337 Strihovce
338 Kalná Roztoka
339 Topoľa
340 Runina
341 Ruská Volová
342 Ubľa
343 Michajlov
344 Brezovec
345 Ulič
346 Kolbasov
347 Zboj
348 Nová Sedlica

ca_II_10_Munkácsi sematizmus.indd   201ca_II_10_Munkácsi sematizmus.indd   201 2022. 07. 13.   20:58:002022. 07. 13.   20:58:00



Rukopisný Schematizmus z roku 1775

202

Agard349 - - D(ominus) Andreas Ternay; ZEM; Cat. Et Calv.; GCat. 
Hataló350; ZEM; Purus; GCat. 
Lenvar351; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Tarkany Nagy352; ZEM; Cat mix.; LCat. 
Tarkany Kis353; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv.
Ardó354 - - D(ominus) Ioannes Kozubszky; ZEM; Purus; GCat.
B. Ujlak355 - - D(ominus) Michaël Barna; ZEM; Cat. Et Calv.; GCat. 
Garany356; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Gerczely357; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Barants358; ZEM; Cat mix.; GCat. 
Jeszreb Magyar359; ZEM; Cat mix.; GCat. 
Kasso360; ZEM; Cat. Et Calv.; GCat. 
Kiszte361; ZEM; Cat mix.; GCat. 
Szűrnyek362; ZEM; Cat. Et Calv.; GCat.
Bacsko363 - - D(ominus) Stephanus Olsinszky; ZEM; Cat mix.; GCat 
Dargo364; ZEM; Cat mix.; GCat. 
Adlim predum365; ZEM; Cat mix.; GCat.
Banszke366 - - D(ominus) Basilius Bistey; ZEM; Purus; GCat
Banyacska367 - - D(ominus) Michaël Palcsik; ZEM; Cat mix.; GCat.
Biste368 - - D(ominus) Alexius Szkripka; ABU369; Cat. Et Calv.; Calv.
Cselej370  - - D(ominus) Georgius Urda; ZEM; Cat mix.; GCat. 
Egres371; ZEM; Cat mix.; GCat. 

349 Zemplénagárd
350 Őrhegy
351 Révleányvár
352 Veľké Trakany
353 Malé Trakany
354 Sárospatak-Végardó
355 Novosad
356 Hraň
357 Hrčeľ
358 Zemplínsky Branč
359 Zemplínske Jastrabie
360 Kašov
361 Kysta
362 Sirník
363 Bačkov
364 Dargov
365 Albinov
366 Banské
367 Rudabányácska
368 Byšta
369 V mape ZEM
370 Čeľovce
371 Egreš
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Pelejte372; ZEM; Cat mix.; GCat
Czabo373 - - D(ominus) Ioannes Stefurovszky; ZEM; Purus; GCat. 
Polyany374; ZEM; Cat mix.; LCat.
Czeke375- - D(ominus) Basilius Saxon; ZEM; Cat. Et Calv.; GCat. 
Bari376; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Szomoto377r; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Imreg378; ZEM; Cat mix.; GCat. 
Körtvélyis379; ZEM; Purus; GCat. 
Rádd380; ZEM; Cat mix.; GCat. 
Ujlak Kis381; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Zemplény382; ZEM; Cat. Et Calv.; LCat. 
Csarnaho383; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Szent Maria384; ZEM; Cat mix; LCat.
Damocs385*386 -  D(ominus) Basilius Fedorovics; ZEM; Cat mix.; GCat. 
Cséke387; ZEM; Purus; GCat. 
Rezvagy Nagy388; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Rezvágy Kis389; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Lanca390; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Géres Nagy391; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv.  
Senjen392;  ZEM; Cat. Et Calv.; Calv.
David -Vágás393 – D(ominus) Michaël Dobranszky; ZEM; Purus; GCat.

372 Plechotice
373 Cabov
374 Sečovská Polianka
375 Cejkov
376 Bara
377 Somotor
378 Brehov
379 Rad – Hrušov
380 Rad
381 Nová Vieska pri Bodrogu
382 Zemplín
383 Černochov
384 Svätá Mária
385 Dámóc
386 V zozname uvedené ako Dámoc, ale všetky fílie uvedené ako Cséke. Farnosť 

zakreslená v Cséke.
387 Cséke
388 Nagyrozvágy
389 Kisrozvágy
390 Lácacséke
391 Veľký Horeš
392 Semjén
393 Davidov
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Dobra394 - - D(ominus) Ioannes Kreniczky; ZEM; Purus; GCat. 
Batska395; ZEM; Cat mix.; GCat. 
Bély396; ZEM; Cat mix.; LCat. 
Berbcaiko397; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Botyany398; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Csernyő399; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Szentes400; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv.
T. Terebes401 – D(ominus) Ioannes Zapalszky; ZEM; Cat. Et Calv.; GCat.
Filkeháza402 - - D(ominus) Ioannes Paulovics; ABU; Purus; GCat. 
Bosva403; ABU; Cat. Et Calv.; Calv. 
Fűzér404; ABU; Cat. Et Calv.; Calv. 
Palháza405; ABU; Cat. Et Calv.; GCat. 
Radvány406; ABU; Cat mix.; LCat. 
Vagas407; ABU; Cat. Et Calv.; Calv.
Gáll-Szécs408 -  D(ominus) Michaël Jeronim; ZEM; Cat mix.; GCat. 
Kohany409; ZEM; Cat mix.; GCat.
Hardiscsa410 – D(ominus) Ioannes Nehrebeczky; ZEM; Cat mix.; LCat.
Isztancs411 - - D(ominus) Nicolaus Székelyi; ZEM; Purus; GCat. 
Kelecseny412; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Upor413; ZEM; Purus; GCat.
Kolbás414 - - D(ominus) Simeon Paulovics; ZEM; Cat mix.; GCat. 
Kozma415; ZEM; Cat mix.; GCat. 

394 Dobrá
395 Bačka
396 Biel
397 Pribeník
398 Boťany
399 Čierna
400 Svätuše
401 Trebišov
402 Filkeháza
403 Bózsva
404 Füzér
405 Pálháza
406 Füzérradvány
407 Kovácsvágás
408 Sečovce
409 Sečovce - Kochanovce
410 Zemplínske Hradište
411 Stanča
412 Zemplínsky Klečenov
413 Úpor
414 Brezina
415 Kuzmice
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Ujfalu Szilvas416; ZEM; Cat. Et Calv.; GCat. 
Kaziomer Nagy417; ZEM; Cat. Et Acat; Luth. 
Kazimér Kis418; ABU419; Purus; GCat.
L. Polyan420 – D(ominus) Ioannes Simoga; ZEM; Cat mix.; GCat. 
Szolymoska421; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Zejtenyi422; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Véke423; ZEM; Cat mix.; GCat. 
Lelesz424; ZEM; Cat mix.; LCat. 
Helmecz Király425; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Kaponya426; ZEM; Cat mix.; GCat. 
Boly427; ZEM; Cat mix.; GCat. 
Szemjer428; ZEM; Cat mix.; GCat.
Lasztocz429 - - D(ominus) Andreas Balutyanszky; ZEM; Cat. Et Calv.; 
Calv. 
Velyete430; ZEM; Cat mix.; GCat. 
Mihalyi431; ZEM; Cat. Et Calv. Calv. 
Torona Nagy432; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Legenye433; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv.
M. Izsép434 - - D(ominus) Ioannes Porembovics; ZEM; Cat. Et ACat.; 
GCat.
Mikoháza435 - - D(ominus) Michaël Bukovszky; ABU436; Cat mix.; GCat. 
Matyashaza437; ABU438; Cat. Et Calv.; Calv. 

416 Slivník
417 Kazimír
418 Kazimír
419 Zakreslená v mape ZEM
420 Poľany
421 Soľnička
422 Zatín 
423 Vojka
424 Leles
425 Kráľovský Chlmec
426 Kapoňa
427 Boľ
428 Svinice
429 Lastovce
430 Veľaty
431 Michaľany
432 Veľká Tŕňa
433 Luhyňa
434 Nižný Žipov
435 Mikóháza
436 Zakreslené v mape ZEM
437 Felsőregmec
438 Zakreslené v mape ZEM
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Regmacz Also439; ABU440; Cat mix.; GCat. 
Regmacz Felso441; ABU442; Cat. Et Calv.; Calv. 
Vily443; ABU444; Cat. Et Calv.; Calv. 
Vitany445; ABU446; Cat. Et Calv.; Calv. 
Csergó447; ZEM; Cat mix.; GCat.
Ruszka448 - -  D(ominus) Jacobus Jeronim; ZEM; Cat mix.; GCat. 
Ruszka Kis449; ZEM; Cat mix.; GCat.
S. A. Ujhely450 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Matthias Gáll V(ice) 
Archidiaconus ; ZEM; Cat. Et Calv.; GCat. 
Toronya Kis451; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Borsi452; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv.
S. Patak453 - - D(ominus) Andreas Banyay; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Trauczom falva454; ZEM; Cat mix.; GCat. 
Vadatska455; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Hotyka456; ZEM; Cat mix.; LCat. 
Homok457; ZEM; Purus; GCat.
Szacsur458 - - D(ominus) Ioannes Ilkovics; ZEM; Cat mix.; GCat. 
Poruba459; ZEM; Cat mix.; GCat. 
Hosszumezö Kolcs460; ZEM; Cat mix; GCat.
Szécs-Keresztur461 – D(ominus) Jacobus Sztaurovszky; ZEM; Cat. Et 
Calv.; GCat. 

439 Alsóregmec
440 Zakreslené v mape ZEM
441 Felsőregmec
442 Zakreslené v mape ZEM
443 Vilyvitány
444 Zakreslené v mape ZEM
445 Vilyvitány
446 Zakreslené v mape ZEM
447 Čerhov
448 Nový Ruskov
449 Nový Ruskov – Malý Ruskov
450 Sátoraljaújhely
451 Malá Tŕňa
452 Borša
453 Sárospatak
454 Hercegkút
455 Vajdácska
456 Makkoshotyka
457 Sárospatak - Halászhomok
458 Sačurov
459 Kamenná Poruba
460 Dlhé Klčovo
461 Szécskeresztúr (Zemplínska Teplica)
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Uj Szallai462; ABU; Cat mix.; LCat. 
Szalancz Kis463; ABU; Cat mix.; LCat. 
Szalancz Nagy464; ABU; Cat. Et Calv.; Calv. 
Katsa465; ABU; Cat mix; GCat. 
UjVaros466; ZEM; Cat. Et Calv.; GCat. 
Hutta467; ABU; Cat mix.; LCat. 
Rákos468; ABU; Cat. Et Calv.; Calv. 
Azar Nagy469; ZEM; Cat mix.; GCat.
Szerdahely470 – D(ominus) Josephus Kürda; ZEM  Cat mix.; GCat.
 
Bereczke Felso471; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Bereczke Also472; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Karos473; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Kővesd Nagy474; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Kővesd Kis475; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Luka476; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Szolocske477; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Szőg478; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Paczin479; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv.
Sztankócz480 – D(ominus) Ioannes Kascsak; ZEM; Purus; GCat. 
Kereplye481; ZEM; Purus; GCat. 
Visnyo482; ZEM; Cat mix; GCat.

462 Slanské Nové Mesto
463 Slančík
464 Slanec
465 Kalša
466 Nový Saláš
467 Slanská Huta
468 Rákoš
469 Veľké Ozorovce
470 Bodrogszerdahely (Streda nad Bodrogom)
471 Felsőberecki
472 Alsóberecki
473 Karos
474 Veľký Kamenec
475 Malý Kamenec
476 Bodroghalom
477 Viničky
478 Klin nad Bodrogom
479 Pacin
480 Stankovce
481 Kravany
482 Višňov
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Tarnóka483 – D(ominus) Ioannes Őrmezey; ZEM; Cat mix.; GCat. 
Zsebregnyo484; ZEM; Cat. Et Calv.; GCat. 
Azar Kis485; ZEM; Cat mix.; GCat. 
Kimtsos486; ZEM; Cat mix.; GCat.
Tehna487 - - D(ominus) Ioannes Kovécsák; ZEM; Cat. Et Calv.; GCat. 
Parno488; ZEM; Cat mix.; LCat.
Vécse489 - - D(ominus) Ioannes Nehrebeczky; ZEM; Cat. Et Calv.; GCat. 
Garenda=Hriadki490; ZEM; Cat mix.; GCat. 
Meglesz491; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 

Districtus N. Mihalyiensis
Berettö492 - - D(ominus) Stephanus Pankovics; ZEM; Cat. Et ACat.; GCat 
Lázon493; ZEM; Cat. Et ACat.; ACat. 
Kayand494; ZEM; Cat. Et Acat.; ACat. 
Falkuss495; ZEM; Purus; GCat.
Dubravka496 - - D(ominus) Andreas Kucsinszky; ZEM; Cat mix.; = 
Szelepka497 (Szlikocz); ZEM; Cat. Et Acat.; GCat. 
Gatály498; ZEM; Cat. Et Acat.; LCat. 
Kopcan499; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Kommonya Kis500; ZEM; Cat mix.; = 
Kommonya Nagy501; ZEM; Cat mix.; = 
Szlavkocz502; ZEM; Cat. Et Calv.; GCat. 
Butka503; ZEM; Cat. Et Acat.; Calv. 

483 Trnávka
484 Zbehňov
485 Malé Ozorovce
486 Dvorianky - Kinčoš
487 Dvorianky
488 Parchovany
489 Vojčice
490 Hriadky
491 Milhostov
492 Bracovce
493 Ložín
494 Kačanov
495 Falkušovce
496 Dúbravka
497 Sliepkovce
498 Hatalov
499 Zemplínske Kopčany
500 Dúbravka - Komanica
501 Dúbravka - Komanica
502 Slavkovce
503 Budkovce

ca_II_10_Munkácsi sematizmus.indd   208ca_II_10_Munkácsi sematizmus.indd   208 2022. 07. 13.   20:58:002022. 07. 13.   20:58:00



Rukopisný Schematizmus z roku 1775

209

Kis Cselb504; ZEM; Cat mix. GCat.
Hendzselócz505 - - D(ominus) Ioannes Hopkanics; UNG; Purus; GCat. 
Oreszka506; ZEM; Cat mix.; LCat. 
Sztara507; ZEM; Cat mix.; LCat.
Hrabocz508;- ; ZEM;  Cat. Et Luth.; = 
Kussin509; ZEM; Cat. Et Acat.; GCat. 
Posza510; ZEM; Purus; GCat.
Laska511 - - D(ominus) Stephanus Danilovics; ZEM; Cat. Et Acat.; GCat. 
Pazikes512; ZEM; Cat. Et Luth.; Luth 
Sztrass513; ZEM; Cat. Et ACat.; GCat. 
Nagy Cselb514; ZEM; Cat mix.; =
Leszna515 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Ioannes Nehrebeczky; 
ZEM; Purus; GCat. 
Szucha516; ZEM; Cat. Et ACat.; GCat. 
Kőrtvélyes517; ZEM; Cat mix.; = 
Ricsiow518; ZEM; Cat mix.; =
Őrmező519 - - D(ominus) Michaël Palkovics; ZEM; Cat mix.; = 
Krivsefiak520; ZEM; Cat mix.; = 
Bárkó521; ZEM; Cat mix.; GCat.
Petrik522 - - D(ominus) Gregorius Molnár; ZEM; Cat. Et Luth.; GCat. 
Chotanocz523; ZEM; Nulus. 
Macza524; ZEM; Cat. Et Acat.; Calv. 

504 Žbince (Malé Žbince)
505 Zaniknutá obec Hendelov, dnes súčasť obce Oreské
506 Oreské
507 Staré
508 Nižný Hrabovec
509 Kučín
510 Poša
511 Laškovce
512 Pozdišovce
513 Zaniknutá lokalita Stražovce
514 Žbince
515 Lesné
516 Suché
517 Nižný Hrušov (ale je filiou inej)
518 Zaniknutá lokalita Riečištie, v povodí rieky Duša
519 Strážske
520 Strážske - Krivošťany
521 Brekov
522 Petrikovce
523 Zaniknutá lokalita Chotanovce
524 Malčice
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Mark525; ZEM; Cat. Et Acat.; GCat. 
Kuczani526; ZEM; Cat. Et ACat.; GCat. 
Kis Raska527; ZEM; Cat. Et Acat.; GCat. 
Nagy Raska528; ZEM; Cat. Et Luth.; GCat. 
Abara529; ZEM; Cat. Et Acat.; Cavl.
Posza Mark Csemerna530 D(ominus) Ioannes Volosinszky Lucas Dobran-
szky; ZEM; Purus; GCat. 
Mark531; ZEM; Purus; GCat.
Rakocz532 - - D(ominus) Georgius Danilovics; ZEM; Cat. Et ACat.; GCat 
Morva533; ZEM; Cat. Et Acat.; GCat 
Ruszkow534; ZEM; Nulus; = 
Lucsan535; ZEM; Nulus; =
Somogy536 - - D(ominus) Simeon Rojkovics; ZEM; Cat. Et Acat.; GCat. 
Fizessér537; ZEM; Cat. Et ACat.; GCat. 
Kraszmirz538; ZEM; Cat. Et ACat.; GCat. 
Lastomér539; ZEM; Cat. Et ACat.; GCat. 
Betlehem540; ZEM; Cat mix.; LCat.
Topolyán541 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Alexander Kovács 
V(ice) Archidiaconus; ZEM; Cat mix.; = 
Mihaly=Nagy542; ZEM; Cat. Et ACat.; LCat. 
Petrócz543; ZEM; Cat mix.; = 
Sztrajnyan544; UNG; Cat. Et ACat.; GCat. 
Zsabbjan545; UNG; Cat mix,; GCat,

525 Markovce
526 Kucany
527 Malé Raškovce
528 Veľké Raškovce
529 Oborín
530 Pusté Čemerné
531 Pusté Čemerné (dnes zastávka vlaku)
532 Rakovec nad Ondavou
533 Moravany
534 Nižný Hrušov
535 Lučkovce
536 Šamudovce
537 Vŕbnica
538 Krásnovce
539 Lastomír
540 Michalovce - Betlenovce
541 Michalovce - Topoľany
542 Michalovce
543 Petrovce nad Laborcom
544 Michalovce - Straňany
545 Žabjany Zaniknutá lokalita
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Vásárhely546 -  D(ominus) Ioannes Blazsovszky; ZEM; Cat. Et Acat.; 
GCat. 
Hőor(Torocz)547; ZEM; Cat. Et ACat.; ACat. 
Tussa548; ZEM; Cat. Et Acat.; Acat. 
UjFalu549; ZEM; Cat. Et ACat.; ACat. 
Sankocz550; ZEM; Cat mix.; LCat. 
Bánócz551; ZEM; Cat. Et ACat.; Calv.
Volya-Laborcz552 - - D(ominus) Josephus Festori; ZEM; Purus; GCat. 
Sztankócz553; ZEM; Cat mix.; LCat. 
Falva Nata554; ZEM; Cat mix.; = 
Veskócz555; ZEM; Nulus; = 
Vodfyakocz556; ZEM; Nulus; = 
Csontosocz557; ZEM; Nulus; = 
Csudőcz558; ZEM; Nulus; = 

Districtus Varanoviensis
Agyagos559 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Ioannes Habina V. 
Archid.; Zem
Boksa560 - - D(ominus) Georgius Ortutay; ZEM
Bsenno561 - - D(ominus) Jacobus Sztaura; ZEM 
Turány562; ZEM
Csicsava563 - - D(ominus) Ioannes Harkay; ZEM 
Mernyik564; ZEM 
Komrócz565; ZEM

546 Trhovište
547 Horovce
548 Tušice
549 Tušická Nová Vec
550 Trhovište - Sankovec
551 Bánovce nad Ondavou
552 Voľa
553 Nacina Ves - Stankovce
554 Nacina Ves
555 Zaniknutá lokalita
556 Zaniknutá lokalita
557 Zaniknutá lokalita
558 Zaniknutá lokalita
559 Zlatník
560 Bokša
561 Bžany
562 Turany nad Ondavou
563 Čičava
564 Merník
565 Komárany
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Detrik566 - - D(ominus) Jacobus Garbera; ZEM
Gyüngyős567 - - D(ominus) Basilius Brila; SAR 
Vlacsa568; SAR
Fulyanka569 - - D(ominus) Ioannes Mikulus; SAR
Kazimér-Orosz570 – D(ominus) Jacobus Gulovics; ZEM 
Benkócz571; ZEM 
Zvákocz572; ZEM
Kerestvey573 - - D(ominus) Ioannes Soltisz; ZEM
Lomno574 - - D(ominus) Petrus Sztaura; ZEM
Matyaska575 – Vacat.; SAR 
Orost Volya576; SAR 
Vavrincz577; SAR
Olsava-Felső578 - - D(ominus) Jacobus Balutyanszky + Andreas Balutyan-
szky; ZEM
Petkócz579 - - D(ominus) Michaël Derczo; ZEM 
Mihalkó580; ZEM 
Tóth Isép581; ZEM 
Mogyoróska582; ZEM 
Fekete Patak583; ZEM
Rememin584 - - D(ominus) Gregorius Mihalics; ZEM 
Bisztra585; ZEM 
Proszács586; ZEM

566 Detrík
567 Ďurďoš
568 Vlača
569 Fulianka
570 Vyšný Kazimír
571 Benkovce
572 Čaklov
573 Nižný Kručov
574 Lomné
575 Matiaška
576 Ruská Voľa
577 Vavrinec
578 Vyšná Olšava
579 Petkovce
580 Michalok
581 Vyšný Žipov
582 Skrabské
583 Čierne nad Topľou
584 Remeniny
585 Bystrá
586 Prosačov
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Rudló587 - - D(ominus) Ioannes Dobranszky; ZEM
Szedliszka588 - - D(ominus) Stephanus Valkovszky; ZEM 
Majoróczka589; ZEM 
Varano Hosszu Mező590; ZEM 
Henczócz591; ZEM
Sós-Ujfali592 - - D(ominus) Michaël Dudinszky; ZEM
Valkó593 - - D(ominus) Jacobus Szalon; ZEM
Vargony594 - - D(ominus) Stephanus Zatvorniczky; SAR
Volya595 - Zamutoro – D(ominus) Michaël Zseleznik; ZEM

Districtus Homonnensis
Csukalócz596 – A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Michaël Vaszilevics; 
ZEM
Homonna597 - - D(ominus) Basilius Labancz V(ice) Arch(idiaconus); 
ZEM 
Láczfalva598; ZEM 
Hazina599; ZEM 
Nagy Kemencze600; ZEM
Jablonka A.601 - - D(ominus) Michaël Bilovics; ZEM
Jablonka F.602 - - D(ominus) Petrus Czurko; ZEM
Maskocz603 - - D(ominus) Daniel Halicskovics; ZEM 
Dedacsocz604; ZEM 
Koskocz605; ZEM 
Hankocz606; ZEM 

587 Rudlov
588 Sedliská
589 Majerovce
590 Vranovské Dlhé
591 Hencovce
592 Soľ
593 Valkov
594 Varhaňovce
595 Juskova Voľa
596 Čukalovce
597 Humenné
598 Lackovce
599 Hažín nad Cirochou
600 Kamenica nad Cirochou
601 Nižná Jablonka
602 Vyšná Jablonka
603 Maškovce
604 Dedačov
605 Koškovce
606 Hankovce
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Lyubisse607; ZEM 
F. Körtvélyes608; ZEM 
Adidocz609; ZEM
Olyka610; -; ZEM
Parihuzócz611 - - D(ominus) Stephanus Szabados; ZEM
Pichny612 - - D(ominus) Basilius Habina; ZEM
Polena N.613 - - D(ominus) Gregorius Szemerkovics; ZEM 
Szmolnyik614; ZEM
Polyanka Nechvaly615 – D. Basilius Puza; ZEM
Porubka616 - - D(ominus) Ioannes Palkovics; ZEM 
Helymeczke617; ZEM 
Peticse618; ZEM 
Valyaskocz619; ZEM
Pcselina620 - - D(ominus) Josephus Haladay; ZEM
Rosztoka Sztaszcsin621 – D(ominus) Joannes Szakulics; ZEM
Ruszka622 - - D(ominus) Andreas Fabinszky; ZEM
Sztaszcsin623 - - D(ominus) Ioannes Chanasz; ZEM 
Ialova624; ZEM
Szobkocz625 - -  D(ominus) Ioannes Koleszár; ZEM
Sztarina626 - - D(ominus) Theodorus Szemerkovics; ZEM 
Dara627; ZEM 
Priszlop628; ZEM

607 Ľubiša
608 Vyšný Hrušov
609 Adidovce
610 Slovenská Volová
611 Parihuzovce
612 Pichne
613 Veľká Poľana
614 Smolník nad Cirochou
615 Nechválova Polianka
616 Porúbka
617 Chlmec
618 Ptičie
619 Valaškovce
620 Pčoliné
621 Stakčínska Roztoka
622 Ruské
623 Stakčín
624 Jalová
625 Sopkovce
626 Starina
627 Dara (zaniknutá lokalita)
628 Príslop
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Stefanocz629 - - D(ominus) Stephanus Matisak; ZEM
Telepocz630 - - D(ominus) Petrus Constantini; ZEM
Zubna631 vacat.; ZEM

Districtus Laborczensis
Bóró632 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Theodorus Felenkovics; 
ZEM
Bela- Izbugya633 – D(ominus) Jacobus Kutka; ZEM 
Volicza634; ZEM
Csertész635 Vacat; ZEM
Csabalócz636 - - D(ominus) Basilius Kuchina; ZEM 
Szterkocz637; ZEM
Csebin638 - - D(ominus) Simeon Popovics; ZEM 
A. Csebény639; ZEM  
Horbok Csebenye640; ZEM
Habura641 - - D(ominus) Lucas Barnovics; ZEM
Krasznobrod642 - - D(ominus) Basilius Lipovics; ZEM
Mezó-Laborcz643 – D(ominus) Basilius Markovics; ZEM
Nyagov644 Vacat; ZEM
Olsinkov645 - - D(ominus) Basilius Kohutovics; ZEM
Olyka-Homonna646 – D(ominus) Ioannes Hladonik; ZEM
Pakosztó647 - - D(ominus) Ioannes Kohutovics; ZEM
Palota648 - - D(ominus) Ioannes Markovics; ZEM

629 Štefanovce
630 Osadné
631 Zubné
632 Borov - Medzilaborce
633 Zbudská Belá
634 Volica
635 Čertižné
636 Čabalovce
637 Sterkovce (dnes súčasť Čabaloviec)
638 Čabiny
639 Nižné Čabiny
640 Čabinský Horvat (zaniknutá lokalita) dnes Čabiny.
641 Habura
642 Krásny Brod
643 Medzilaborce
644 Ňagov
645 Oľšinkov
646 Oľka (ľavobrežná časť)
647 Pakostov
648 Palota
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Radvany649 - - D(ominus) Josephus Demjanovics; ZEM 
Horbok Radvány650; ZEM 
Izb. Breszto651; ZEM
Repejov652 - - D(ominus) Andreas Labancz; ZEM
Rokitó653 - - D(ominus) Ioannes Paulovics; ZEM 
Izbugya Rokito654; ZEM
Rokitocz655 - - D(ominus) Ioannes Orgonás; ZEM
Ruskocz656 - - D(ominus) Jacobus Maczkovics; ZEM
Szukov657 - - D(ominus) Ioannes Kutka V(ice) Archid(iaconus); ZEM
Virava658 Vacat; ZEM
Vilagh659 - - D(ominus) Ioannes Koncs; ZEM
Zbojna Homona660 – Vacat; ZEM 
Zbojna Izbugya661; ZEM

Districtus Sztropkoviensis
Breznicze-K.662 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Basilius Gulovics; 
ZEM 
Patóczka663; ZEM 
Vojtócz664; ZEM
Brusznicza665 - - D(ominus) Ioannes Gulovics; ZEM 
Krislócz666; ZEM 
Iakusócz667; ZEM 
Kolbócz668; ZEM

649 Radvaň nad Laborcom
650 Radváňsky Horvot (zaniknutá lokalita) dnes Radváň nad Laborcom
651 Brestov nad Laborcom
652 Repejov
653 Rokytov pri Humennom
654 Zbudzký Rokytov (zaniknutá oblast) dnes Rokytov pri Humennom.
655 Rokytovce
656 Roškovce
657 Sukov
658 Výrava
659 Svetlice
660 Zbojné
661 Zbojná Zbudza (zaniknuté)
662 Breznička
663 Potôčky
664 Vojtovce
665 Brusnica
666 Krišľovce
667 Jakušovce
668 Kolbovce
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Hrabócz-Orosz669 - -D(ominus) Nicolaus Markovics; ZEM 
Orosz Tokaj670; ZEM 
Petheöfalva671; ZEM
Mikova672 - - D(ominus) Andreas Hladonik V(ice) Archid(iaconus); ZEM 
Polena673; ZEM 
Orosz Bisztrá674; ZEM
Minyocz675 - - D(ominus) Simeon Sztaurovszky; ZEM 
Mrazócz676; ZEM 
Also Osvá677; ZEM
Olyka-Kriva678 D(ominus) Ignatius Polivka; ZEM
Poruba679 - - D(ominus) Ioannes Pankovics; ZEM 
Pritulyan680; ZEM 
Rohosnyik681; ZEM
Rafajocz682 - - D(ominus) Petrus Bacsinszky; ZEM;  
Girocz683; ZEM 
Kossarocz684; ZEM 
Piskorócz685; ZEM
Sztasskocz686 - - D(ominus) Theodorus Szlizs; ZEM 
Vladicsa687; ZEM 
Havaj688; ZEM
Vég-Krup689 - - D(ominus) Ignatius Polivka; ZEM 
Makocz690; ZEM

669 Vyšný Hrabovec
670 Tokajík
671 Petejovce (pod domašou)
672 Miková
673 Malá Poľana
674 Bystrá
675 Miňovce
676 Mrázovce
677 Nižná Olšava
678 Krivá Oľka
679 Ruská Poruba
680 Prituľany
681 Rohožník
682 Rafajovce
683 Girovce
684 Košarovce
685 Piskorovce
686 Staškovce
687 Vladiča
688 Havaj
689 Veľkrop
690 Makovce
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Zavada691 - - D(ominus) Michaël Zavadszky; ZEM 
Puczak692; ZEM 
Szalnyik693; ZEM
In Archidiaconatu Ugocsensi 
ARCHIDIACONUS
R(everendissi)mus D(ominus) Gregorius Borovszky etc pag.
Districtus N. Szóllossiensis 
Ardó-Fekete694 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Georgius Szemery; 
UGO
Ardó-Szöllős Vég695 - - D(ominus) Ioannes Korpos; UGO
Bökény696 - - D(ominus) Andreas Bencza; UGO 
Uszka697; SAT 
Tisza Bets698; SAT 
Milota699; SAT 
Sonkad700; SAT 
Magosliget701; SAT 
Farkas falva702; UGO 
Peterfalva703; UGO 
Tivadar704; BER
Botar705 - - D(ominus) Michaël Ovszanik; UGO 
Forgolány706; UGO 
Nevetlenfalu707; UGO
Botarcs708 - - D(ominus) Jacobus Papp; UGO 
Komlos709; UGO

691 Závada
692 Korunková
693 Soľnik
694 Чорнотисів
695 Підвиноградів
696 Тисобикень
697 Uszka
698 Tiszabecs
699 Milota
700 Sonkád
701 Magosliget
702 Tiszabökény (vovčanske)
703 Tiszapéterfalva (pijterfolvo)
704 Tivadar
705 Братове
706 Forgolány (divične)
707 Nevetlenfalu (Nevetlenfolu)
708 Bǎtarci
709 Comlausa
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Csepe710 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Antonius Kűrda; UGO 
Csoma711; UGO 
Heteni712; UGO
Egress713 - - D(ominus) Ioannes Rosztoczky; UGO
Fancsika714 -  D(ominus) Theodorus Labos; UGO
Gődényháza715 – D(ominus) Matthaeus Dimiczky; UGO 
Botsko716; UGO 
Száras Patak717; UGO
Karács falva718 – D(ominus) Basilius Banik; UGO 
Matyfalva719; UGO 
Oroszi720; UGO 
Tisza Keresztur721; UGO
Kiraly háza722 – D(ominus) Ioannes Bilak; UGO 
Verétze723; UGO
Kriva724 - - D(ominus) Ioannes Szalay; UGO 
Csarnato725; UGO
Kőkenyesd726 – D(ominus) Georgius Krimszky; UGO 
Csedreg727; UGO 
Halmi728; UGO
Sasvár729 - - D(ominus) Ioannes Tóth; UGO 
Szirma730; UGO
Szöllös - N.731 Vacat.; UGO

710 Чепа
711 Csomafalva (zatisivka)
712 Tiszahetény (getinja)
713 Олешник
714 Фанчикове
715 Гудя
716 Bocicau 
717 Valea Seaca
718 Карачин
719 Mátyfalva (matijovo)
720 Sárosoroszi (orosieve)
721 Tiszakeresztúr (perechpestia)
722 Королеве
723 Veréce (verjacja)
724 Крива
725 Csarnatő (černa)
726 Porumbeşti
727 Cidreag
728 Halmeu
729 Тросник
730 Дротинці
731 Виноградів
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Szasz-falva732 – D(ominus) Basilius Popovics; UGO
Solank733 - - D(ominus) Gregorius Szidor; UGO
Terebes-Tur734 - - D(ominus) Ioannes Jamborszky; UGO
Torna N.735 - - D(ominus) Stephanus Papp; UGO 
Kis Tarna736; UGO
Tekiháza737 - - D(ominus) Ioannes Maszkaly; UGO
Ujhely-Tisza738 - - D(ominus) Andreas Popovics; UGO 
Tisza ujlak739; UGO
Ujfalu – Oláh740 – D(ominus) Joannes Szvitlik; UGO
Velete741 - - D(ominus) Gregorius Tutik; UGO
Distructus Berezsariensi 
Bilke742  A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Andreas Bradács; BER
Csongava N.743 Vacat; UGO 
Ilonok Ujfalu744; UGO
Dubroka745 - - D(ominus) Andreas Vajszko V(ice) Archid(iaconus); BER
Illoncza746 - - D(ominus) Petrus Rebos; BER
Ilosva747 - - D(ominus) Andreas Gromosy; BER
Karaszló A.748  – D(ominus) Stephanus Zloczky; UGO
Kis-Falud749 - - D(ominus) Georgius Polyanszky; BER
Kopanya K.750 – D(ominus) Petrus Polyanszky; UGO
Komjáth751 - - D(ominus) Basilius Bazsó; UGO 
Kiscsonyva752; UGO

732 Сасово
733 Шаланки
734 Turulung
735 Tarna Mare
736 Хижа
737 Теково
738 Нове Село
739 Tiszaujlak (vilok)
740 Новоселиця
741 Велятино
742 Білки
743 Боржавське
744 Ilonokujfalu (onok)
745 Dubroka Cserhalom (Dibrivka)
746 Ільниця
747 Іршава
748 Заріччя
749 Сільце
750 Мала Копаня
751 Великі Ком’яти
752 Magyarkomját (veliki komjati)
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Miszticze753 - - P. P. Ord. S. Basilii M.; BER
Polyanka754 - - D(ominus) Ioannes Seregi; BER
Rakócz755 - - D(ominus) Ioannes Bárán; UGO
Rokoszó756 - - D(ominus) Ioannes Silimicha; UGO
Saarod A.757 - - D(ominus) Basilius Zsigo; UGO 
Eolyves758; UGO
Saarod F.759 - - D(ominus) Theodorus Keresniczky; UGO
Szajko-falva760 – D(ominus) Ioannes Oláh; BER

In Archidiaconatu Beregiensi 
ARCHIDIACONUS 
R(everendissi)mus D(ominus) Alexius Ilkovics etc pag.
Districtus Rovnensis
Dávidháza Uj.761 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Ioannes Krenicz-
ky; BER 
Ó David-Hazam762; BER
Ignicz763 - - D(ominus) Alexius Manajlo; BER
Ivanyi764 - - D(ominus) Theodorus Desko; BER 
Klacsano765; BER
Kalnik766 - - D(ominus) Andreas Bajza; BER
Kuzmina767 - - D(ominus) Petrus Mikitovics; BER
Lucska768 N. A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Paulus Glipcsey; BER
Munkács769 R(everendissi)mus D(ominus) Ioannes Boksay etc pag.; BER
Oroszvég770 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Theodorus Harsanyi; 
BER

753 Імстичово
754 Лоза
755 Великий Раковець
756 Рокосово
757 Нижнє Болотне
758 Ölyvös (vilchivka)
759 Широке
760 Осій
761 Нове Давидково
762 Старе Давидково
763 Зняцьово
764 Іванівці
765 Клячаново
766 Кальник
767 Кузьмино
768 Великі Лучки
769 Мукачево
770 Мукачево - Росвигово 
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Paczkanocz771 – D(ominus) Paulus Dolhay; BER
Rákos772 - - D(ominus) Theodorus Verebélyi; BER
Ruszkocz773 - - Dominus Joannes Desko
Sztrabicso774 - - D(ominus) Elias Simoga; BER
Zsuko775  BER

Districtus Krajnensis 
Almás K.776 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Ioannes Szakalevics; 
BER
Ardánháza777 – D(ominus) Georgius Sztaroszta; BER
Beregszaz778 - - D(ominus)Andreas Javorszky; BER
Drága-bart-falva779 – D(ominus) Alexius Viscsak; BER
Falucska780 - - D(ominus) Lucas Hazsega; BER
Fekete Patak781 – D(ominus) Ioannes Prodan; BER 
Csertis (Voloszke)782; BER
Fogaras783 - - D(ominus) Basilius Kopcsevics; BER
Hát megy784 – D(ominus) Ioannes Zahaczky; BER 
Kraina Martinkam785; BER 
Szomokogovicza786; BER
Jánosi787 - - D(ominus) Basilius Piruh; BER
Lán falva788;-; BER
Lokoty789 - - D(ominus) Andreas Mesko; BER
Makaria790 – D(ominus) Ioannes Csopey; BER

771 Пацканьово
772 Ракошино
773 Руське
774 Страбичово
775 Жуково
776 Залужжя
777 Арданово
778 Берегове
779 Доробратово
780 Богаревиця
781 Чорний Потік
782 Підгірне
783 Зубівка
784 Загаття
785 Крайня Мартинка
786 Смологовиця
787 Яноші
788 Лалово
789 Локіть
790 Макарьово
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Maszár-falva791-  D(ominus) Ioannes Pilipko; BER
Medencze792 -  D(ominus) Ioannes Csepak; BER
Nyires falva793 – D(ominus) Basilius Olcsay; BER
Pisztra háza794 – D(ominus) Michaël Fazekas; BER
Podhóring795 – D(ominus) Lucas Szaray Administrator; BER
Remete796 - - D(ominus) Lucas Popovics; BER
Tőkes797 - - D(ominus) Ioannes Mozor; BER 
Desco Falva798; BER 
Brod799; BER
Sztan-falva800 – D(ominus) Andreas Viscsak; BER 
Pófalva (Gyilke)801; BER 
Baba-falva802; BER
Zavidfalva803 – D(ominus) Lucas Tibolth; BER 
Ivasko-falva804; BER

Districtus Sz. Miklosiensis.
Bresztó805 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Matthaeus Sztankovics; 
BER
Bubuliska806 – D(ominus) Jacobus Kostanovics; BER
Hribócz807 - - D(ominus) Andreas Papp; BER
Kolcsin808 - - D(ominus) Michaël Halasz; BER
Kopinocz809 -  D(ominus) Michaël Kostanovics; BER 
Szerents-Falva810; BER

791 Негрово
792 Мідяниця
793 Дунковиця
794 Пістрялово
795 Мукачеве - Подгоряны
796 Нижні Ремети
797 Загаття
798 Дешковиця
799 Брід
800 Станово
801 Ділок
802 Бабичі
803 Завидово
804 Івашковиця
805 Брестів
806 Бобовище
807 Грибівці
808 Кольчино
809 Копинівці
810 Щасливе

ca_II_10_Munkácsi sematizmus.indd   223ca_II_10_Munkácsi sematizmus.indd   223 2022. 07. 13.   20:58:012022. 07. 13.   20:58:01



Rukopisný Schematizmus z roku 1775

224

Lavho811 - - D(ominus) Matthias Laskay; BER
Puznyákfalva812 – D(ominus) Theodorus Hucza; BER 
Fedeles falva813; BER 
Szidorfalva814; BER
Sz. Miklós815 -  D(ominus) Ioannes Nizsalvoszky V(ice) Archid(iaconus) ; 
BER
Viznicze A.816 – D(ominus) Ioannes Szidor; BER

Districtus Szolyvensis
Duszina817 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Ioannes Mihovics; BER
Holubina818 - - D(ominus) Stephanus Jojkunovics; BER
Martinka819 -  D(ominus) Simeon Hrabar; BER
Nelipina820- - D(ominus) Gregorius Hrabar; BER
Plavia821 - - D(ominus) Ioannes Sesztak; BER
Ploszke822 - - D(ominus) Ioannes Kiss; BER
Szasznoka823 – D(ominus) Daniel Popadinecz; BER
Szolocsin824 - - D(ominus) Elias Kalabiska; BER
Szolyva825 - - D(ominus) Ioannes Kozma; BER
Sztrojna826 - - D(ominus) Theodorus Sesztak; BER
Szuszkovo827 – D(ominus) Georgius Popovics; BER

Districtus Verchovinæ Beregiensis
Abramka828 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Nicolaus Rabinya; 
BER
Bisztra829 - - D(ominus) Michaël Pinzely; BER

811 Лавки
812 Пузняківці
813 Крите
814 Грабово
815 Чинадійово
816 Кленовець
817 Дусино
818 Голубине
819 Мала Мартинка
820 Неліпино
821 Плав’я (pavlovo)
822 Плоске
823 Сасівка
824 Солочин
825 Свалява
826 Стройне
827 Сусково
828 Абранка
829 Котельниця
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Bukovecz830 – D(ominus) Basilius Kalinics; BER
Drahoso831 - - D(ominus) Stephanus Komarniczky; BER
Hukliva832 - - D(ominus) Basilius Branik V(ice) Archid(iaconus); BER 
   Ioannes Branik coadjutor
Latorka833 - - D(ominus) Alexius Griga; BER
Laz834 - - D(ominus) Gregorius Kossun; BER
Pudpoloz835 - - D(ominus) Theodorus Feninecz; BER
Rosztoka K.836 – D(ominus) Theodorus Beges; BER
Rosztoka N.837 – D(ominus) Basilius Tirban; BER
Talamas838 - - D(ominus) Basilius Dubovics; BER
Verbjáss839 Ivan Seperyneh; BER
Vereczke A.840 – D(ominus) Andreas Kovordan; BER
Volovecz841 - - D(ominus) Georgius Mihalevics; BER
Zerbocz842 - - D(ominus) Ioannes Hiszem; BER

Districtus Szerednyensis
Antalócz843 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Petrus Keresztes; UNG
Arok844 - - D(ominus) Basilius Kozjanszky; UNG
Dubrovka845 – D(ominus) Basilius Mizga; UNG
Hundlyó846 - - D(ominus) Theodorus Mitrovics; UNG
Irlyava847 - - D(ominus) Simeon Legeza; UNG
Kibraly848 - - D(ominus) Ioannes Medenczey; UNG
Komorocz849 – D(ominus) Alexius Szidor; UNG

830 Буковець
831 Верхні Ворота
832 Гукливий
833 Латірка
834 Лази
835 Підполоззя
836 Вижня Розтока
837 Нижня Розтока
838 Гукливий - Таламаш
839 Верб’яж
840 Нижні Ворота
841 Воловець
842 Щербовець
843 Анталовці
844 Ярок
845 Дубрівка
846 Худльово
847 Ірлява
848 Кибляри
849 Руські Комарівці
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Láz850 - - D(ominus) Ioannes Petrovics; UNG
Lehócz851 – D(ominus) Andreas Kontratovics; UNG
Lincz852 - - D(ominus) Petrus Soltisz; UNG
Orichocz853- D(ominus) Ioannes Hodinka; UNG
Szerednye854 – D(ominus) Simeon Bajza; UNG

In Archidiaconatu Szatthmariensi
ARCHIDIACONUS
R(everendissi)mus D(ominus) Demetrius Ivasko etc pag.
Districtus Avasiensis 
Avas Ujfalu855 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Jeremias Kadar; SAT
Bikszad856 - - D(ominus) Nicolaus Grék; SAT
Bonyahaza857 – D(ominus) Ioannes Melye; SAT
Felső-Falva858 – D(ominus) Jacobus Berendi; SAT
Gircz Kis859 - - D(ominus) Cyrillus Papp; SAT
Gircz N.860 - - D(ominus) Ioannes Titye; SAT
Kanyahaza861 – D(ominus) Theodorus Papp; SAT
Komorzan862 – D(ominus) Simeon Nukás; SAT
Lekemze863 – D(ominus) Theodorus Papp; SAT
Pallag864 - - D(ominus) Timotheus Raad; SAT
Raksa865 - - D(ominus) Michaël Danilovics; SAT
Tartócz866 - - D(ominus) Demeterius Ren; SAT
Terepp867 - - D(ominus) Elias Stecz; SAT
Turcz868 Idem qui Archid(iaconus) ; SAT

850 Великі Лази
851 Ляхівці
852 Лінці
853 Оріховиця
854 Середне
855 Certeze
856 Bixad
857 Boineşti
858 Negreşti-Oaş
859 Gherța Micǎ
860 Gherța Mare
861 Cǎlineşti-Oaş
862 Cǎmǎrzana
863 Lechința
864 Prilog
865 Racşa
866 Târşolț
867 Trip
868 Turț
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Túr Vekony869 D(ominus) Ioannes Mánye; SAT
Vamfalu870 – D(ominus) Demetrius Csicsó; SAT

Districtus Szatthmariensis 
Aranyos Megyes871 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Gabriel Ban-
dolyak; SAT 
Gőrbed872; SAT
Appa873 - - D(ominus) Ioannes Bumba; SAT
Amacz874 - - D(ominus) Gabriel Moldován; SAT
Batéz Vasvari875; SAT
Bagos876 - - D(ominus) Theodorus Magyar; SAT
Berencze877 - - D(ominus) Efrem Marina; SAT
Csenger-Ujfalu878 – D(ominus) Marcus Borota; SAT 
Csenger879; SAT
Dob880 - - D(ominus) Gabriel Kotyecz; SAT
Jánik881 - - D(ominus)Timotheus Duczilovics; SAT
Jotiszh-haza882 – D(ominus) Ioannes Pállffy; SAT
Krassó883 - - D(ominus) Petrus Berecz; SAT
Peleske-N.884 – D(ominus) Ioannes Korniczky; SAT 
Saár885; SAT 
Lázár886; SAT 
Rosály887; SAT
Nagy Kútcs888 – D(ominus) Elias Szuporan; SAT

869 Tur
870 Vama
871 Medieşu Aurit
872 Romanesti (szatmárgorbed)
873 Apa
874 Amați
875 Botiz
876 Boghiş
877 Bǎbǎşeşti
878 Csengerújfalu
879 Csenger
880 Doba
881 Jánkmajtis
882 Iojib
883 Cǎrǎşeu
884 Peleş
885 Noroieni
886 Lazuri
887 Rozsály
888 Culciu Mare
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Pettya889 - - D(ominus) Georgius Rogoz; SAT
Potohaza890 - - D(ominus) Ioannes Csobaly; SAT
Porcsalma891 Mich. Popovics; SAT 
Angyalos892; SAT 
Sályi893; SAT 
Tyukod894; SAT
Oroszfalu895 – D(ominus) Constantinus Papp, SAT
Sárkőz-Ujlak896 – D(ominus) Ioannes Szakovics; SAT 
Sárkoz897; SAT 
Adorian898; SAT
Szatthmár Nemethi899 – D(ominus) Basilius Kozák; SAT
Szamos Telek900 – D(ominus) Cosmas Papp; SAT
Szarazberek901 - - D(ominus) Paulus Hvozdik; SAT 
Mikola902; SAT 
Nagy Hodos903; SAT
Vetés904 - - D(ominus) Ladislaus Bródi; SAT 
Ovári905; SAT
Zsadany906 - -  D(ominus) Ioannes Sarszky; SAT

Districtus Karolyiensis
Csoma Kőz907 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Basilius Vajda; SAT
Dengeleg908 - - D(ominus) Matthaeus Theodor; SAT
Domahida909 - - D(ominus) Florianus Amboda; SAT

889 Petea
890 Potǎu
891 Porcsalma
892 Szamosangyalos
893 Szamossályi
894 Tyukod
895 Rușeni
896 Livada Micǎ
897 Livada (Sárkoz)
898 Adrian (adorján)
899 Satu Mare
900 Someşeni
901 Bercu
902 Micula
903 Nagyhódos
904 Vetis
905 Oar (óvári)
906 Sǎtmǎrel
907 Ciumeşti
908 Dindeşti
909 Domăneşti
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Endröd910 - - D(ominus) Lupus Czintissan; SAT
Esztro911 - - D(ominus) Ioannes Papp; SAT
Fabiánhaza912 – D(ominus) Ioannes Angyal; SAT
Gencs913 - - D(ominus) Ioannes Papp; SAT
Iriny914 - - D(ominus) Constantinus Olányi; SAT
Kaplony915 - - D(ominus) Andreas Borota; SAT
Karoly-N916 - - D(ominus) Alexius Bony V(ice) Archid(iaconus) ; SAT 
 D(ominus) Georgius Kovács
Kegye917 - - D(ominus) Georgius Veres; SZI
Majtény K.918 D(ominus) Josephus Dunka; SAT
Mirk919 - - D(ominus) Petrus Zareva; SAT
Reszege920 – D(ominus) Lucas Gyárfás; SAT 
Körtvélyes921; SAT
MezőTerem922 – D(ominus) Ioannes Kosztantin; SAT
Por Telek923 -  D(ominus) Petrus Jakab; SAT
Szaniszló924 – D(ominus) Ioannes Popovics; SAT
Sz. Miklós925 – D(ominus) Elias Scserban; SAT
Vezend926 – D(ominus) Theodorus Magyar; SAT
Szopor A.927 – D(ominus) Daniel Papp; SZI
Szopor F.928 – D(ominus) Stephanus Papp; SZI

Districtus Bikallyenis 
Boldad F.929 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Ioannes Papp; SAT 

910 Andrid
911 Istrǎu
912 Fábiánháza
913 Ghenci
914 Irina
915 Cǎpleni
916 Carei
917 Chegea
918 Moftinu Mic
919 Mérk
920 Resighea
921 Curtuiseni (Erkortvélyes)
922 Tiream
923 Portița
924 Sanislǎu
925 Sânmiclăuș
926 Vezendiu
927 Supuru de Jos
928 Supuru de Sus
929 Stâna
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Alsó-Boldád930; SAT
Gyires931 –- -D(ominus) Alexius Bratan; SAT
Győngy932 - - D(ominus) Georgius Papp; SAT
Hodós933 - - D(ominus) Michaël Papp; SAT
Homorod A.934 – D(ominus) Simeon Onga; SAT
Homorod Kőzepső935 D(ominus) Theodorus Bosa; SAT
Ivasko936 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Ioannes Bancs; SAT
Madarasz937 - - D(ominus) Michaël Bank; SAT
Medgyess938 - - D(ominus) Demetrius Simon; SAT
Nantuj939 - - D(ominus) Ioannes Bojtor; SAT 
Pazafalu940 – D(ominus) Basilius Kuk; SAT 
Felső-Homorod941; SAT
Piszkarkos942 – D(ominus) Solomon Csicso; SAT
RakosTerebes943 – D(ominus) Demetrius Maris; SAT
RézTelek944 - - D(ominus) Ioannes Markos Thomas Balya; SAT
Szokond K.945 - D(ominus) Ioannes Papp; SAT 
Lophágy946; SAT
Szokond N.947 – D(ominus) Ioannes Scserban; SAT
Szoldobagy948 – D(ominus) Elias Papp; SAT
Tőke - Terebes949 – D(ominus) Ioannes Fülep; SAT

Districtus Borlestensis 
Aranyos950 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Ioannes Buday; SAT

930 Bolda
931 Ghirişa
932 Giungi
933 Hodişa
934 Homorodu de Jos
935 Homorodu de Mijloc
936 Necopoi
937 Mǎdǎras
938 Medișa
939 Hurezu Mare
940 Chilia
941 Homorodu de Sus (felsohomorod)
942 Pişcari
943 Racova
944 Tǎtǎreşti
945 Soconzel
946 Cuta (laphegy)
947 Socond
948 Solduba
949 Terebeşti
950 Arieșu de Câmp
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Balotafalu951 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Antonius Horvath; 
SAT
Barnafalu952 - - D(ominus) Simeon Marina; SAT
Borhid953 - - D(ominus) Ioannes Szima; SAT
Bussak954 - - D(ominus) Philippus Popovics; SAT
Cziko955 - - D(ominus) Paulus Koszte; SAT
Erdőszad956 - - D(ominus) Samuel Popovics; SAT
Farkas Aszszó957 -  D(ominus) Nicolaus Bran; SAT
Illoba958 - - D(ominus) Michaël Maxim; SAT
Lapos-Banya959 – D(ominus) Andreas Űveges; SAT
Lipo960 - - D(ominus) Samuel Sztan; SAT
Mező Bakó961 – D(ominus) Daniel Tassi; SAT
Mogyoros962 – D(ominus) Theodorus Timandi; SAT
Monostor963 - - D(ominus) Simeon Botkis; SAT
Misztotfalu964 - - D(ominus) Lucas Szisz; SAT
Oláh TótFalu965 – D(ominus) Petrus Csonka; SAT
Olah Ujfalú966 – D(ominus) Nicolaus Papp; SAT
Papp Békó967 - - D(ominus) Ioannes Sarszky; SAT
Remete-mező968 – D(ominus) Theodorus Mosa; SAT
Sikarlo K.969 – D(ominus) Simeon Bolkos; SAT
Sikarlo N.970 – D(ominus) Daniel Nikita; SAT
SzinerVarally971 – D(ominus) Michaël Volosinovszky V(ice) Archid(iaco-
nus); SAT 

951 Aciua
952 Borleşti
953 Valea Vinului
954 Buşag
955 Arieșu de Pădure
956 Ardusat
957 Fǎrcaşa
958 Ilba
959 Bǎița
960 Lipǎu
961 Borleşti 
962 Măriuș
963 Merișor
964 Tǎuții-Mǎgherǎuş
965 Sârbi
966 Buzeşti
967 Bicǎu
968 Pomi
969 Bârgǎu
970 Cicârlǎu
971 Seini
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Offcina Vitraria972; SAT
Szinfalu973 – D(ominus) Basilius Marinka; SAT
Thamaja Falu974 D(ominus) Simeon Papp; SAT
Valaszut975 – D(ominus) Stephanus Kardos; SAT
Veresmart976 – D(ominus) Cyrillus Huszár; SAT

Districtus N. Banyensis 
Also- Ujfalu977 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Georgius Papp; 
SAT
Alsó Fernezej978 – D(ominus) Simeon Pintye; SAT
Bajfalu979 - - D(ominus) Georgius Poducz; SAT
Banya A.980 - - D(ominus) Stephanus Kamenszky; SAT
Banya N.981 ;-; SAT
Dombrovicza982 – D(ominus) Athanaszus Papp Gavrincse; SAT
Feketefalu983 - - D(ominus) Petrus Papp; SAT
Felső Fernezej984;-; SAT
Felső-Ujfalu985 – D(ominus) Andreas Demian; SAT
Gyertyafalu986 – D(ominus) Demetrius Puskas; SAT
Gyirott Totfalu987;-; SAT
Hideg-Kut988 - - D(ominus) Basilius Moldován; SAT
Lacz-falu989 - - D(ominus) Stephanus Poducz; SAT
Lenardfalu990 - - D(ominus) Lucas Papp; SAT
MagyarKéky991 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Basilius Papp; SAT

972 Sabisa
973 Sâi
974 Tǎmaia
975 Crucişor
976 Roşiori
977 Satul Nou de Jos
978 Ferneziu
979 Dǎneşti
980 Baia Mare
981 Baia Mare
982 Dumbrǎvița
983 Ocoliş
984 Firiza
985 Satu Nou de Sus (Felsoujfalu)
986 Cetǎțele
987 Tǎutii de Sus
988 Mocira
989 Șişeşti
990 Recea
991 Unguraş
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Oláh Kékes992 - - D(ominus) Georgius Papp; SAT
Oroszfalu993 - - D(ominus) Bartholomeus Papp; SAT
Sándorfalu994 ;-; SAT
Sűrdgye995 - - D(ominus) Theodorus Papp; SAT
Tőkes996 - - D(ominus) Theodorus Pintye V(ice) Archid(iaconus) ; SAT

In Archidiaconatu Aba-Ujvár, et Borsodiensi 
ARCHIDIACONUS 
Vacat 
Districtus Hegyallyensis
Basko997 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Stephanus Kreniczky; 
ABU; Purus; GCat. 
Bénye Erdö998; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv.
Bodó Kővár999 ; ABU; Cat mix.; LCat. 
Kér1000; ABU; Cat. Et Calv.; Calv. 
Also Czecze1001; ABU; Cat. Et Calv.; Calv. 
Szanto1002; ABU; Cat. Et Calv.; Calv. 
Gibart1003; ABU; Cat. Et Calv.; Calv. 
Visoly1004; ABU; Cat. Et Calv.; Calv. 
Pere1005; ABU; Cat. Et Calv.; GCat. 
Uj Falu1006; ABU; Cat. Et Calv.; Calv. 
Korlath1007; ABU; Cat. Et Calv.; Calv. 
CsekeHaza1008; ABU; Cat. Et Calv.; Calv. 
Felso Czecze1009; ABU; Cat. Et Calv. Calv. 
Ark1010; ABU; Cat. Et Calv.; ACat. 

992 Chechiş
993 Rus
994 Șindrești
995 Şurdeşti
996 Groşi
997 Baskó
998 Erdőbénye
999 Boldogkőváralja
1000 Abaújkér
1001 Hernádcéce - Alsócéce
1002 Abaújszántó
1003 Gibárt
1004 Vizsoly
1005 Pere
1006 Boldogkőújfalu
1007 Korlát
1008 Abaújszántó – Czekeháza (dnes zaniknutá oblasť)
1009 Hernádcéce – Felsőcéce
1010 Arka
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Alpar1011; ABU; Cat. Et Calv.; ACat. 

Bodrog Keresztur1012 – D(ominus) Daniel Glyusz; ZEM; Cat. Et Calv.; 
Calv. 
Kis Falu1013; ZEM; Cat. Et Calv.; GCat. 

Görombely1014 -  D(ominus) Ioannes Susztay; BOR; Cat. Et Calv.; GCat. 
Miskolcz1015; BOR; Cat. Et Calv.; Calv. 
Malya1016; BOR; Cat. Et Calv.; GCat. 
Kis Győr1017; BOR; Cat. Et Calv.; Calv. 
Csaba1018; BOR; Cat. Et Calv.; Calv.
Hejó-Keresztur1019 – D(ominus) Michaël Jaromisz; BOR; Cat. Et Calv.; 
GCat. 
Darocz1020; BOR; Cat. Et. Calv.; LCat. 
Ermod1021; BOR; Cat. Et Calv.; LCat. 
Harsany1022; BOR; Cat mix.; LCat. 
NagyMihály1023; BOR; Cat. Et Calv.; Calv. 
Vata1024; BOR; Cat. Et Calv.; Calv. 
Nyárad1025; BOR; Cat mix.; LCat. 
Nyik1026; BOR; Cat mix.; LCat. 
Szekaly1027; BOR; Cat mix.; GCat. 
Poga Praediuno1028; BOR; Purus; GCat.
Komlóska1029 – D(ominus) Gabriel Csurpek; ABU1030; Cat. Et Calv.; GCat. 

1011 Abaújalpár
1012 Bodrogkeresztúr
1013 Bodrogkisfalud
1014 Miskolc-Görömböly
1015 Miskolc
1016 Mályi
1017 Kisgyőr
1018 Miskolc-Hejőcsaba
1019 Hejőkeresztúr
1020 Tibolddaróc
1021 Emőd
1022 Harsány
1023 Mezőnagymihály
1024 Vatta
1025 Mezőnyárád
1026 Nyékládháza
1027 Szakáld
1028 Muhi 
1029 Komlóska
1030 Zakreslené v mape ZEM
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Erdő Horvát1031; ABU1032; Cat. Et Calv.; LCat.
Mogyroska1033 – D(ominus) Andreas Boksay; ABU; Purus; GCat. 
Kis Falu1034; ABU; Cat. Et Calv.; Calv. 
Vilmany1035; ABU; Cat. Et Calv.; Calv. 
Göncz1036; ABU; Cat. Et Calv.; LCat. 
GőnczRuszka1037; ABU; Cat. Et Calv.; Calv. 
Hécza1038; ABU; Cat. Et Calv.; LCat. 
Regecz1039; ABU; Cat. Et Calv.; GCat. 

Mucsony1040 – D(ominus) Ioannes Harangozó; BOR; Purus; GCat. 
SajoSzentPéter1041; BOR; Cat. Et Calv.; Calv. 
Kalo1042; BOR; Cat. Et Calv.; Calv. 
Nyarád=Szulva1043; BOR; Cat. Et Calv.; Calv. 
Finke1044; BOR; Cat. Et Calv.; Calv. 
Szirak1045; BOR; Cat mix.; LCat.  
Edelén1046; BOR; Cat. Et Calv.; LCat. 
Diviny1047; BOR; Cat. Et Calv.; LCat. 
Beret1048; BOR; Cat. Et Calv.; Calv.
Olaszi1049 - - D(ominus) Andreas Szikora; ZEM; Cat. Et Calv.; LCat. 
Sara1050; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Zsadany Arbonya1051; ZEM; Cat. Et Calv.; GCat.
Palfalva1052 – D(ominus) Michaël Tomecsek; BOR; Cat mix.; GCat. 

1031 Erdőhorváti
1032 Zakreslené v mape ZEM
1033 Mogyoróska
1034 Fony
1035 Vilmány
1036 Gönc
1037 Göncruszka
1038 Hejce
1039 Regéc
1040 Múcsony
1041 Sajószentpéter
1042 Szuhakálló
1043 Felsőnyárád
1044 Edelény -  Finke
1045 Borsodszirák
1046 Edelény
1047 Dövény
1048 Berente
1049 Bodrogolaszi
1050 Sárazsadány -Szara
1051 Sárazsadány - Zsadány
1052 Sajópálfala
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Besenye1053; BOR; Cat. Et Calv.; Calv. 
Besenye Szirma1054; BOR; Cat. Et Calv.; LCat. 
Bodva1055; BOR; Cat. Et Calv.; Calv. 
Onga1056; ABU; Cat. Et Calv.; Calv. 
Zelesz1057; BOR; Cat. Et Calv.; Calv. 
Vamos Sajo1058; BOR; Cat. Et Calv.; Gcat. 
Hopord1059; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Keresztur=Sajo1060; BOR; Cat. Et Calv.; Calv. 
Vadasz Also1061; ABU; Cat. Et Calv.; Calv. 
Arnod1062; BOR; Cat. Et Calv.; Lut 
Aszalo1063; ABU; Cat. Et Calv.; Calv. 
Szikszo1064; ABU; Cat. Et Calv.; Calv. 
Zelety1065; BOR; Calv.; Calv. 
Ecseg1066; BOR; Calv.; Calv. 
Balony1067; BOR; Purus; GCat.
Sajo Szeged1068 – D(ominus) Theodorus Kürda; BOR; Cat mix.; GCat. 
Bába1069; BOR; Cat. Et Calv.; Calv. 
Berzék1070; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Csecs Nagy1071; BOR; Cat. Et Calv.; Calv. 
Girines1072; ZEM; Cat mix.; LCat. 
Őrős Sajo1073; BOR; Cat. Et Calv.; Calv. 
Kőrőm1074; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv.

1053 Szirmabesenyő (Kelecseny)
1054 Szirmabesenyő
1055 Boldva
1056 Onga
1057 Ziliz
1058 Sajóvámos
1059 Sóstófalva
1060 Sajókeresztúr
1061 Alsóvadász
1062 Arnót
1063 Aszaló
1064 Szikszó
1065 Sajósenye
1066 Sajóecseg
1067 Sajóbábony
1068 Sajószöged
1069 Hejőbába
1070 Berzék
1071 Nagycsécs
1072 Girincs
1073 Sajóörös
1074 Köröm
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Sajo-Petri1075 – D. Petrus Petrik; BOR; Cat mix.; GCat. 
Gesztely1076; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Lád1077; BOR; Cat mix; LCat. 
Onod1078; BOR; Cat. Et Calv.; Calv. 
Zsolcza Also1079; BOR; Cat. Et Calv.;Calv. 
Zsolca Felso1080; BOR; Cat. Et Calv.;GCat.
Szerencs1081 – D(ominus) Georgius Kőszeg V(ice) Archid(iaconus); ZEM; 
Cat. Et Calv.; Calv. 
Golop1082; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Ond1083; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Mad1084; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Tallya1085; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Zombor1086; ZEM; Cat. Et Calv.; GCat. 
Monok1087; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Bénye Legyes1088; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Megyeszo1089; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Kires1090; ABU; Cat. Et Calv.; LCat. 
Balisy1091; ABU; Cat. Et Calv.; Calv. 
Bekecs1092; ZEM; Cat. Et Calv.; GCat. 
Prűgy1093; SZA; Cat. Et Calv.; Calv.
Tokaj1094 - - D(ominus) Georgius Ujhelyi; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Nagy Falu1095; SZA; Cat. Et Calv.; Calv. 

1075 Sajópetri
1076 Gesztely
1077 Sajólád
1078 Ónod
1079 Alsózsolca
1080 Felsőzsolca
1081 Szerencs
1082 Golop
1083 Szerencs - Ond
1084 Mád
1085 Tállya
1086 Mezőzombor
1087 Monok
1088 Legyesbénye
1089 Megyaszó
1090 Nagykinizs
1091 Szentistvánbaksa
1092 Bekecs
1093 Prügy
1094 Tokaj
1095 Tiszanagyfalu
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Eszlar1096; SZA; Cat. Et Calv.; Calv. 
Tordos1097; SZA; Cat. Et Calv.; Calv. 
Tsobai1098; SZA; Cat. Et Calv.; Calv. 
Baj1099; SZA; Cat. Et Calv.; Calv.
Tolcsva1100 – D(ominus) Michaël Krucsay; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Liszka Bodrog1101; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv. 
Vamos Uj Falu1102; ZEM; Cat. Et Calv.; Calv.
Districtus Cserhathiensis 
Abogy1103 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Andreas Zsuhrovics; 
BOR
Belse1104 - - D(ominus) Georgius Hodermarszky; ABU 
Gönyu1105; ABU 
Kenychecz1106; ABU 
Szina1107; ABU 
Tornyas Némethy1108; ABU 
Hidas-Némethy1109; ABU 
Méglécz1110; ABU 
Also Kékd1111; ABU 
Felső Kékd1112; ABU 
SzKaros1113; ABU 
Zádany1114; ABU 
Csany1115; ABU 
Gecsa1116; ABU 

1096 Tiszaeszlár
1097 Tiszatardos
1098 Csobaj
1099 Taktabáj
1100 Tolcsva
1101 Olaszliszka
1102 Vámosújfalu
1103 Abod
1104 Belža
1105 Gyňov
1106 Kechnec
1107 Seňa
1108 Tornyosnémeti
1109 Hidasnémeti
1110 Milhosť
1111 Keked
1112 Kéked
1113 Skároš
1114 Ždaňa
1115 Čaňa
1116 Geča
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Buzafalva1117; ABU 
Csontosfalva1118; ABU 
Zsebes1119; ABU 
Enyiczké1120; ABU 
Böcsárt1121; ABU 

Gadna1122 - - D(ominus) Stephanus Holosnyaj; ABU 
Ujlak1123; ABU 
Ereszvény1124; ABU
Garadna1125 – D(ominus) Michaël Répasy; ABU 
Szöled1126; ABU 
Vécse1127; ABU
Irota1128 - - D(ominus) Ioannes Kotics; BOR
Kány1129 - - D(ominus) Michaël Buchoveczky; ABU
Kelecsin1130  - D(ominus) Michaël Paulovics; ABU
Kék1131 - - D(ominus) Stephanus Holosnyaj; ABU 
Berencs1132; ABU 
Saáp1133; ABU 
Bereth1134; ABU 
Bakta1135; ABU
Király Nép1136 – D(ominus) Ioannes ´Zatkovszky; ABU
Rakacza1137 – D(ominus) Ioannes Méhay V(ice) Archid(iaconus); BOR

1117 Valaliky - Buzice
1118 Valaliky - Košťany
1119 Košice- Šebastovce
1120 Haniska
1121 Bočiar
1122 Gadna
1123 Abaújlak
1124 Gagyvendégi
1125 Garadna
1126 Hernádvécse
1127 Hernádvécse
1128 Irota
1129 Kány
1130 Košický Klečenov
1131 Baktakék
1132 Rásonysápberencs
1133 Rásonysápberencs
1134 Beret
1135 Baktakék
1136 Kráľovce
1137 Rakaca
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Szeszta1138 - - D(ominus) Michaël Hodermarszky; ABU 
N. Ida1139; ABU 
Csecs1140; ABU 
Makracz1141; ABU 
N. Bodolo1142; ABU 
Pány1143; ABU 
Sacza1144; ABU 
Poly1145; ABU
Szolnok1146 – D(ominus) Ioannes Zsuhrovics; ABU 
Detek1147; ABU 
Tengerfalva1148; ABU 
Léh1149; ABU 
F. et A. Kásmárk1150; ABU 
Halmaj1151; ABU 
Sellyeb1152; ABU 
Manaj1153; ABU
Viszló1154 - - D(ominus) Ioannes Tancsatszky; BOR
Zdoba1155 – D(ominus) Ioannes Csissenko; ABU
Felső Vadasz1156 – D(ominus) Ioannes Boksay; ABU 
Homrod1157; ABU
In Vicariatu Marmatico
VICARIUS 
R(everendissi)mus D(ominus) Michaël Taraszovics Regio Coronalis Oppi-
di 

1138 Cestice
1139 Veľká Ida
1140 Čečejovce
1141 Mokrance
1142 Moldava nad Bodvou
1143 Paňovce
1144 Košice-Šaca
1145 Košice-Poľov
1146 Abaújszolnok
1147 Detek
1148 Detek - Tenger
1149 Léh
1150 Kázsmárk
1151 Halmaj
1152 Selyeb
1153 Monaj
1154 Viszló
1155 Zdoba
1156 Felsővadász
1157 Homrogd
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Szigeth Græci – Ritus Catholicorum Parochus, ac per 
Marmatiam Vicarius Foraneus.
Districtus Superior
Alsó Visó1158 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Theodorus Papp; 
MAR; Purus; GCat.
Borsa1159 - - D(ominus) Eufratius Mihály; MAR; Purus; GCat. 
 D(ominus) Ioannes Mihály 
 D(ominus) Stephanus Mihály
Botiza1160 - - D(ominus) Demetrius Papp; MAR; Purus; GCat.
Dragomirfalva1161 – D(ominus) Volfgangus Bocskay; MAR; Purus; GCat. 
Kis Bocsko1162; MAR; Purus; GCat.
Felső-Visó1163 - - D(ominus) Nicetas Hapka; MAR; Purus; GCat. 
 D(ominus) Simeon Papp
Glood1164 - - D(ominus) Cosmas Marian; MAR; Purus; GCat. 
Szlatinka1165; MAR; Purus; GCat.
Jood1166 - - D(ominus) Alexius Balya; MAR; Purus; GCat. 
 D(ominus) Theodorus Flora
Konyha1167 - - D(ominus) Nicetas Wlad; MAR; Purus; GCat.
Közepső-Vissó1168 – D(ominus) Ioannes Grad; MAR; Purus; GCat. 
 D(ominus) Volfgangus Ivasko
Leordina1169 - - D(ominus) Constantinus Kozma; MAR; Purus; GCat.
Mojszin1170 - - D(ominus) Michaël Koman; MAR; Purus; GCat. 
 D(ominus) Timotheus Papp
Petrova1171 – D(ominus) Georgius Zambory; MAR; Purus; GCat.
Rozavlya1172 – D(ominus) Basilius Papp V(ice) Archid(iaconus); MAR; 
Purus; GCat.
Ruszkova1173 – D(ominus) Josephus Popovics; MAR; Purus; GCat.

1158 Vişeu de Jos
1159 Borşa
1160 Botiza
1161 Dragomireşti
1162 Bocicoel
1163 Vişeu de Sus
1164 Glod
1165 Slătioara
1166 Ieud
1167 Bogdan Vodǎ
1168 Vişeu de Mijloc
1169 Leordina
1170 Moisei
1171 Petrova
1172 Rozavlea
1173 Ruscova
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Ruszko-Polyana1174 – D(ominus) Michaël Javorniczky; MAR; Purus; 
GCat.  
Kirva1175; MAR; Purus; GCat
Sajó – Polyana1176 – D(ominus) Basilius Győrcs; MAR; Purus; GCat.
Szacsal1177 - - D(ominus) Basilius Grad; MAR; Purus; GCat. 
 D(ominus) Jonas Balya 
 D(ominus) Simeon Sima 
 D(ominus) Volfgangus Mihály
Szelistye1178 – D(ominus) Elias Juga; MAR; Purus; GCat. 
 D(ominus) Petrus Papp
Szurdok1179 - - D(ominus) Gregorius Hosima; MAR; Purus; GCat.

Districtus Koszoviensis
Barczanfalva1180 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Gregorius Bar-
czan; MAR; Purus; GCat. 
 D(ominus) Ioannes Barczan 
Nán=falva1181; MAR; Purus; GCat.
Bart-Falva1182 - - D(ominus) Nicephorus Méhes; MAR; Purus; GCat.
Breeb1183 - - D(ominus) Stephanus Papp; MAR; Purus; GCat. 
Hotyinka1184; MAR; Purus; GCat.
Budfalva1185 - - D(ominus) Demetrius Marinka; MAR; Purus; GCat.
Deszerfalva1186;-; MAR; Purus; GCat. 
Herincz=Falva1187; MAR; Purus; GCat.
Farkas Rév1188 – D(ominus) Stephanus Karaszkovics; MAR; Purus; GCat.
Gyulafalva1189 – D(ominus) Jonas Kamafor; MAR; Purus; GCat. 
Fejer=Falva1190; MAR; Purus; GCat.

1174 Poienile de sub Munte
1175 Repedea
1176 Poieniele Izei
1177 Sǎcel
1178 Sǎliştea de Sus
1179 Strâmtura
1180 Bârsana
1181 Nănești
1182 Berbeşti
1183 Breb
1184 Hoteni
1185 Budeşti
1186 Deseşti
1187 Hărnicești
1188 Vadu Izei
1189 Giuleşti
1190 Ferești

ca_II_10_Munkácsi sematizmus.indd   242ca_II_10_Munkácsi sematizmus.indd   242 2022. 07. 13.   20:58:022022. 07. 13.   20:58:02



Rukopisný Schematizmus z roku 1775

243

Kalinfalva1191 – D(ominus) Alexius Moleth; MAR; Purus; GCat. 
 D(ominus) Philippus Opris
Karácsfalva1192 – D(ominus) Nicetas Lomej; MAR; Purus; GCat.
Mikolapatak1193 – D(ominus) Simeon Fekety; MAR; Purus; GCat. 
Som=falva1194; MAR; Purus; GCat.
Nanfalva1195 - - D(ominus) Demetrius Ulics; MAR; Purus; GCat.
Sugatag1196 - - D(ominus) Petrus Argyelán; MAR; Purus; GCat.
Szerfalva1197 - - D(ominus) Nicetas Barczan; MAR; Purus; GCat. 
 
Vancs-falva1198; -; MAR; Purus; GCat. 
Diszno=Patak1199; MAR; Purus; GCat. 

Districtus Dominii
Akna-Rahó1200 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Gregorius Bran-
kucza; MAR; Purus; GCat. 
 D(ominus) Stephanus Moldavcsuk
Bocsko1201 - - D(ominus) Basilius Bozsuk; MAR; Cat mix.; = 
 D(ominus) Ioannes Vorohsa  
Bocskó-Rahó1202; -; MAR; Purus; GCat. 
Bor=Kuth1203; MAR; Purus; GCat.
Fejer-patak1204 - - D(ominus) Andreas Dobko; MAR; Purus; GCat. 
Bazlabas1205; MAR; Purus; GCat. 
Trebusan1206; MAR; Purus; GCat.
Felső-Rhóna1207 – D(ominus) Philippus Tajszova; MAR; Purus; GCat. 
 D(ominus) Theodorus Kalinovics
Kabala-Polyana1208 D(ominus) Ioannes Pribega; MAR; Purus; GCat.

1191 Cǎlineşti
1192 Mara
1193 Vǎleni
1194 Corneşti
1195 Sat-Şugatag
1196 Ocna Şugatag
1197 Sârbi
1198 Onceşti
1199 Valea Stejarului
1200 Рахів
1201 Bocicoiu Mare
1202 Рахів
1203 Вільховатий
1204 Ділове
1205 Костилівка
1206 Ділове
1207 Rona de Sus
1208 Кобилецька Поляна

ca_II_10_Munkácsi sematizmus.indd   243ca_II_10_Munkácsi sematizmus.indd   243 2022. 07. 13.   20:58:022022. 07. 13.   20:58:02



Rukopisný Schematizmus z roku 1775

244

Kis-Lonyka1209 – D(ominus) Ioannes Smilyak; MAR; Purus; GCat.
Koszó-Polyana1210 – D(ominus) Basilius Szenes; MAR; Purus; GCat. 
 D(ominus) Demetrius Smilyak 
Ruszuska1211; MAR; Purus; GCat.
Rhóna-Szék1212 – D(ominus) Ioannes Danilovics; MAR; Cat mix.; =
Kőrősmező1213 – D(ominus) Basilius Andruchovics; MAR; Purus; GCat. 
 D(ominus) Romanus Andruchovics

Districtus Szigethiensis
Alsó Apsa1214 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Basilius Jelever; 
MAR; Purus; GCat.
Alsó-Nyeresznyicze1215 – D(ominus) Petrus Ivanovics; MAR; Purus; 
GCat. 
Széles Lonka1216; MAR; Purus; GCat. 
Tereco1217; MAR; Purus; GCat.
Alsó-Rhona1218 – D(ominus) Georgius Tivadár; MAR; Purus; GCat.
Bedő1219 - - D(ominus) Basilius Markus; MAR; Purus; GCat.
Dombo1220

Fejér-Egyháza1221 – D(ominus) Ioannes Tivadár; MAR; Purus; GCat.
Felső-Apsa1222 - - D(ominus) Thomas Vaki; MAR; Purus; GCat.
Felső-Nyeresznicze1223 – D(ominus) Theodorus Tyaskovics; MAR; Purus; 
GCat.
Ganya1224 - - D(ominus) Ioannes Papp; MAR; Purus; GCat.  
Hoszszúmező1225;-; MAR; Cat. Et Acat; GCat. 
Körivelyes1226; MAR; Purus; GCat.

1209 Lunca la Tisa / Луг
1210 Косівська Поляна
1211 Росішка
1212 Coştiui
1213 Ясіня
1214 Нижня Апша
1215 Нересниця
1216 Широкий Луг
1217 Тарасівка
1218 Rona de Jos
1219 Бедевля
1220 Дубове
1221 Біла Церква
1222 Верхнє Водяне
1223 Новоселиця
1224 Ганичі
1225 Câmpulung la Tisa
1226 Грушово
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Irhocz1227 - - D(ominus) Petrus Dubniczky; MAR; Purus; GCat.
Kabola-Patak1228 – – D(ominus) Ioannes Blegye; MAR; Purus; GCat.
Kalinfalva1229 – D(ominus) Michaël Kohut; MAR; Purus; GCat.
Kis Kirva1230;-; MAR; Purus; GCat.
Kőkényes1231 - - D(ominus) Georgius Zsettkey; MAR; Purus; GCat.
Karacsonfalva1232- D(ominus) Gregorius Kustanucz; MAR; Purus; GCat. 
Veres=marth1233; MAR; Purus; GCat.
Közepsö-Apsa1234 – D(ominus) Michaël Voltur; MAR; Purus; GCat. 
 D(ominus) Nicolaus Vlad
Mokra1235 - - D(ominus) Andreas Csürzey; MAR; Purus; GCat. 
Broztura1236; MAR; Purus; GCat.
Nyagova1237 - - D(ominus) Ioannes Csonka; MAR; Purus; GCat.
Nagy Kirva1238;- ; MAR; Purus; GCat.
Szaploncza1239 – D(ominus) Elias Papp; MAR; Purus; GCat.
Remete1240; -;MAR; Purus; GCat.
Szarvaszó1241 – D(ominus) Basilius Lomej; MAR; Purus; GCat.
Szigeth.1242 – Idem qui Vice Archid(iaconus) pag.; MAR;Cat. Et Acat; 
GCat.
Szlatina1243 – D(ominus) Jonas Erdő; MAR; Purus; GCat.
Tarasz-Köz1244 – D(ominus) Andreas Gribovszky; MAR; Purus; GCat.
Tecső1245 - - D(ominus) Lucas Svigár; MAR; Purus; GCat.

Districtus Inferior, seu Husztensis
Berezna1246 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Michael Ogoszta; 

1227 Вілхівці
1228 Iapa
1229 Калини
1230 Біловарці
1231 Терново
1232 Crǎciuneşti
1233 Tisa
1234 Середнє Водяне
1235 Руська Мокра
1236 Лопухів
1237 Добрянське
1238 Крива
1239 Săpânța
1240 Remeți
1241 Sarasǎu
1242 Sighetu Marmației 
1243 Солотвино
1244 Тересва
1245 Тячів
1246 Березово
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MAR; Purus; GCat.
Bereznik1247 – D(ominus) Gregorius Ilyasevics; MAR; Purus; GCat.
Bustyahaza1248 -  D(ominus) Basilius Petreczky; MAR; Cat. Et Acat; GCat.
Csomalyfalva1249;-; MAR; Purus; GCat.
Darva1250 - - D(ominus) Basilius Fedorovics; MAR; Purus; GCat.
Dolha1251 - - D(ominus) Andreas Valkovszky; MAR; Cat. Et Acat; GCat.
Dúlfalva1252 -  D(ominus) Michaël Szakovics; MAR; Purus; GCat.
Gernits1253 - - D(ominus) Basilius Voloscsuk; MAR; Purus; GCat.
Herincse1254 - - D(ominus) Ioannes Zsettkey; MAR; Purus; GCat. 
Manaszirecz1255; MAR; Purus; GCat.
Huszt1256 - - D(ominus) Stephanus Mankovics; MAR; Cat. Et Acat.; =
Huszt-Köz1257 – D(ominus) Basilius Mondics; MAR; Purus; GCat.
Iza1258 - - D(ominus) Michaël Jurkanics; MAR; Purus; GCat.
Kessely-mező1259 – D(ominus) Michaël Fedak; MAR; Purus; GCat.
Kereczka1260;-; MAR; Purus; GCat. 
Roka=Mezo1261; MAR; Purus; GCat.
Köves-liget1262 – D(ominus) Ioannes Papp; MAR; Purus; GCat. 
  D(ominus) Michaël Risko
Kricsfalva1263 – D(ominus) Michaël Bencza; MAR; Purus; GCat.
Kusnicza1264 – D(ominus) Theodorus Voskeba; MAR; Purus; GCat. 
Bronyka1265; MAR; Purus; GCat.
Lipcse1266 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Lucas Babusnics; MAR; 
Purus; GCat.

1247 Березники
1248 Буштино
1249 Чумальво
1250 Колодне
1251 Довге
1252 Дулово
1253 Копашново
1254 Горінчово
1255 Монастирець
1256 Хуст
1257 Нанково
1258 Іза
1259 Кошельово
1260 Керецьки
1261 Лисичово
1262 Драгово
1263 Крічово
1264 Кушниця
1265 Бронька
1266 Липча
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Lipcse – Polyana1267 – D(ominus) Gregorius Turzay; MAR; Purus; GCat.
Mihalyka1268 – D(ominus) Georgius Ilyaskovics; MAR; Purus; GCat.
Őtves – Falva1269 – D(ominus) Ignatius Turcsin; MAR; Purus; GCat.
Sandor Falva1270 – D(ominus) Andreas Tural; MAR; Purus; GCat.
Szaldobos1271 – D(ominus) Ioannes Ogoszta; MAR; Purus; GCat.
Szeklencze1272 – D(ominus) Demetrius Ilyaskovics; MAR; Purus; GCat.
Szeliste1273 - - D(ominus) Demetrius Voloscsuk; MAR; Purus; GCat.
Soo-falva1274 D(ominus) Jacobus Karpinszky; MAR; Purus; GCat.
Talabor-Falva1275 – D(ominus) Ioannes Vetigan; MAR; Purus; GCat.
Uglya1276 - - D(ominus) Ioannes Sztojka; MAR; Purus; GCat.
Uj-bardo1277 - - D(ominus) Michaël Popovics = Georgius Szaplonczay; 
MAR; Purus; GCat.
Ur-mező1278 – D(ominus) Demetrius Csernek; MAR; Cat. Et Acat.; GCat.
Vajnag1279 – D(ominus) Jacobus Csima; MAR; Purus; GCat.
Visk1280 - - D(ominus) Georgius Tóth; MAR; Cat. Et Acat.; GCat.
Zadnya1281 – D(ominus) Ioannes Polyak; MAR; Purus; GCat.

Districtus Verchovinæ Marmaticæ
Bukovecz1282 A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Paulus Szajevics; 
MAR; Purus; GCat.
Hideg-patak1283 – D(ominus) Gabriel Desko; MAR; Purus; GCat.
Iszka1284 - - D(ominus) Gregorius Teszlevics V(ice) Archid(iaconus) ; 
MAR; Purus; GCat.
Kalocsa1285 - - D(ominus) Ioannes Szilágyi; MAR; Purus; GCat.

1267 Липецька Поляна
1268 Крайниково
1269 Золотарьово
1270 Олександрівка
1271 Стеблівка
1272 Сокирниця
1273 Нижнє Селище
1274 Данилово
1275 Теребля
1276 Угля
1277 Новобарово
1278 Руське Поле
1279 Вонігово
1280 Вишково
1281 Приборжавське
1282 Буковець
1283 Нижній Студений
1284 Ізки
1285 Келечин
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Lyachovecz1286; -; MAR; Purus; Gcat.
Ó-Holyatin1287 - - D(ominus) Pantaleon Lyachovics; MAR; Purus; GCat.
Ökör-mező1288 – D(ominus) Lucas Csuga; MAR; Purus; GCat.
Pilipecz1289 - - D(ominus) Ioannes Maruszanics; MAR; Purus; GCat. 
Podobovecz1290; MAR; Purus; GCat.
Priszlopa1291 - - D(ominus) Andreas Kurocsics; MAR; Purus; GCat.
Ricska1292 - - D(ominus) Ioannes Ricskay; MAR; Purus; GCat.
Ripinye1293 - - D(ominus) Ioannes Durnevics ; MAR; Purus; GCat. 
Nasz=Holyatin1294; MAR; Purus; GCat.
Rosztoka1295 - - D(ominus) Michaël Leskovics; MAR; Purus; GCat.
Szinyevir1296 – D(ominus) Basilius Csop; MAR; Purus; GCat. 
Szinyever=Polyana1297; MAR; Purus; GCat.
Szucha Ripinye1298 – D(ominus) Ioannes Durnevics; MAR; Purus; GCat. 
Tyuska1299; MAR; Purus; GCat.
Torony1300 - - D(ominus) Gregorius Davidovics; MAR; Purus; GCat. 
Biszora1301; MAR; Purus; GCat.
Nyiholyatin1302 – D(ominus) Daniel Musztyanovics; MAR; Purus; GCat. 
Rekita1303; MAR; Purus; GCat.
Vicskó mező1304 – D(ominus) Michaël Purik; MAR; Purus; GCat.

Deficientes Presbyteri Seu extra Beneficia, intra tamen  
ambitum  Almæ hujus Diaecesis constituti Presbyteri. 
Ioannes Tokan Munkacsini1305 

1286 Лісковець
1287 Голятин
1288 Міжгі’я
1289 Пилипець
1290 Подобовець
1291 Присліп
1292 Річка
1293 Репінне
1294 Майдан
1295 Розтока
1296 Синевир
1297 Синевирська Поляна
1298 Сойми
1299 Тюшка
1300 Торунь
1301 Верхній Бистрий
1302 Новоселиця
1303 Рекіти
1304 Вучкове
1305 Мукачево
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Georgius Rossy Patakini1306 
Ioannes Ternay in Agard1307 
Petrus Sztojjka in Csomalyfalva1308 
Andreas Gribik in Czabo1309 
Ioannes Palej in Kereczke1310 
Basilius Sepetyuch in Hideg-patak1311 
Ioannes Maximisinecz in Huszt-Köz1312 
Petrus Papp in Talabor falva1313 
Michaël Zamiska in Mucsony1314 Distr(ictus) Hegyallen(sis) 
Ioannes Max Biszuha in Bustyaháza1315 
Basilius Lucsinecz in Izka1316 Distr(ictus) Ver(chovinae) Marm(aticae) 
Gregorius Duliskovics in Pilipecz1317 Distr(ictus) Ver(chovinae) Marm(a-
ticae) 
Eustachius Fejer in Izka1318 Distr(ictus) Ver(chovinae) Marm(aticae) 
Basilius Popovics in Podobocz1319 Distr(ictus) Ver(chovinae) Marm(aticae) 
Andreas Musztyanovics in Oblaszka1320 
Ioannes Janyigo in Tarna1321 
Basilius Mondics in Szaz-falva1322 
Andreas Mikitovics in Kökényesd1323 
Basilius Popovics in Imsad1324 

Basilius Musztyanovics in Priszlopa1325 
Halakovics in Hosztovicsza1326

1306 Sárospatak
1307 Zemplénagárd
1308 Чумальво
1309 Cabov
1310 Керецьки
1311 Нижній Студений
1312 Нанково
1313 Теребля
1314 Múcsony
1315 Буштино
1316 Ізки
1317 Пилипець
1318 Ізки
1319 Подобовець
1320 Olaszliszka
1321 Trnava nad Laborcom
1322 Valea Seaca
1323 Терново
1324 Негровець
1325 Присліп
1326 Hostovice
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Deficientes Diaconi.
Petrus Sztojka in Kricsfalva1327 Dist(rictus) Huszt(ensis) 
Basilius Kricsfalusy ibid(em) 
Volosz in Uglya1328 Dist(rictus) Huszten(sis)
Deficientes Diaconi.
R(everedus) D(ominus) Gregorius Jeszlevics in Bukovecz1329 
- - Theodorus Lucsinecz in Izka1330 
Basilius Popovics in Imsad1331 
Ioannes Roman in Kőves-liget1332 
Ioannes Roman Bancsat ibid(em) 
Ioannes Glonzer ibidem  
Marinecz in Ricska1333 
Jury in Iza1334 
Ioannes Pulszky in Vus Baranya1335 
Simeon ibidem 
Nicolaus Dubovics in Talamas1336 Dist(rictus) Verchovin(ae) 
Ioannes Lipcsey in Lipcse Polyana1337 Dist(rictus) Huszten(sis) 
Ioannes Dulka in Lipcse Polyana1338 Dist(rictus) Huszten(sis) 
Basilius Tusesin in Őtves Falva1339 Dist(rictus) Huszten(sis) 
Petrus in Őtvös Falva1340 Dist(rictus) Huszten(sis) 

Defuncti ex hic Inscriptis 
A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Theodorus Sarkadi Par(ochus) et 
V(ice) Archid(iaconus) Dorogien(sis)1341. 
D(ominus) Stephanus Hlivjak Par(ochus) Mlinaroczen(sis)1342 Distr(ictus) 
Makoviczen(sis) 
D(ominus) Theodorus Sarkadi Par(ochus) Csaszarien(sis)1343 Distr(ictus) 

1327 Крічово
1328 Угля
1329 Буковець
1330 Ізки
1331 Негровець
1332 Драгово
1333 Річка
1334 Іза
1335 Бронька
1336 Гукливий - Таламаш
1337 Липецька Поляна
1338 Липецька Поляна
1339 Золотарьово
1340 Золотарьово
1341 Hajdúdorog
1342 Mlynárovce
1343 Nyírcsászári
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Gyulajen(sis) 
D(ominus) Stephanus Volosinovszky Par(ochus) Ubrisien(sis)1344 Distr(ic-
tus) Unghvar(iensis) 
D(ominus) Basilius Kopcsevics Par(ochus) Fogarasien(sis)1345 Distr(ictus) 
Krajnen(sis) 
D(ominus) Andreas Kurocsis Par(ochus) Priszlopen(sis)1346 Distr(ictus) 
Verchov(inae) Marm(aticae) 
D(ominus) Stephanus Karaszkovics Par(ochus) Farkas Réven(sis)1347 Dis-
trict(us) Koszovien(sis) 
D(ominus) Lucas Száray in Podhőring1348 Administr(ator) District(us) 
Distr(ictus) Krajnen(sis) 
D(ominus) Ioannes Hodabay Diaconus e Scholis Munkacsinensibus1349 
D(ominus) Georgius Ujhelyi Par(ochus) Tokajensis1350 District(us) 
Hegyallyen(sis) 
D(ominus) Timotheus Raad Par(ochus) Parlagien(sis)1351 Distr(ictus) Ava-
sien(sis) 
D(ominus) Ioannes Bojtor P(arochus) Nantujen(sis)1352 Distr(ictus) Bikal-
lyen(sis) 
D(ominus) Basilius Papp P(arochus) Magyar-Kékesien(sis)1353 N. Banyen(-
sis) 
D(ominus) Nicolaus Székelyi P(arochus) Isztancsensis1354 Distr(ictus) 
Ujhelyien(sis) 
D(ominus) Josephus Kűrda P(arochus) Szerdahelyiensis1355 Distr(ictus) 
Ujhelyien(sis) 
D(ominus) Michaël Jurkanics P(arochus) Izensis1356 Distr(ictus) Huszten-
sis 
D(ominus) Michaël Zamiska Emeritus Par(ochus) Mucsonyiensis1357 Dis-
tr(ictus) Hegyallyen(sis) 

1344 Úbrež
1345 Зубівка
1346 Присліп
1347 Vadu Izei
1348 Мукачеве - Подгоряны
1349 Мукачеве
1350 Tokaj
1351 Prilog
1352 Hurezu Mare
1353 Unguraş
1354 Stanča
1355 Streda nad Bodrogom
1356 Іза
1357 Múcsony
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D(ominus) Ioannes Nehrebeczky Par(ochus) Vécsensis1358 Distr(ictus) 
Ujhelyien(sis) 
D(ominus) Andreas Popovics P(arochus) Tisza-Ujhelyiensis1359 Distr(ic-
tus) Szölösien(sis) 
D(ominus) Ioannes Papp P(arochus) Ganyensis1360 Distr(ictus) Szigethi-
nen(sis) 
D(ominus) Jacobus Balutyanszky P(arochus) Felső-Olsavkensis1361 Dis-
tr(ictus) Varanovien(sis) 
D(ominus) Michaël Papp P(arochus) Hodosien(sis)1362 Distr(ictus) Bikal-
lyensis 
D(ominus) Demetrius Maris P(arochus) Rákos-Terebessien(sis)1363 Dis-
tr(ictus) Bikattyen(sis) 
D(ominus) Elias Papp P(arochus) Szoldobagyensis1364 Distr(ictus) Bikal-
lyen(sis) 
D(ominus) Stephanus Kardos P(arochus) Valaszatensis1365 Distr(ictus) 
Borlesten(sis) 
D(ominus) Simeon Bileczky Deficiens Karolyini1366 
D(ominus) Stephanus Kamenszky P(arochus) Felső-Banyen(sis)1367 Dis-
tr(ictus) N. Banyen(sis) 
D(ominus) Andreas Demian P(arochus) Felső-Ujfalvensis1368 Distr(ictus)  
N. Banyen(sis) 
D(ominus) Matthaeus Kurak Clericus Tyrnaviensis1369 
D(ominus) Ioannes Vorohva Par(ochus) Bocskovien(sis)1370 Distr(ictus) 
Domin(ii) 
D(ominus) Jacobus Jeronim Par(ochus) Ruszkoczen(sis)1371 Distr(ictus) 
Ujhelyien(sis) 
D(ominus) Ioannes Ricskay P(arochus) Ricsken(sis)1372 Distr(ictus) Ver-
chovinae Marmat(icae) 

1358 Vojčice
1359 Нове Село
1360 Ганичі
1361 Vyšná Olšava
1362 Hodişa
1363 Racova
1364 Solduba
1365 Crucişor
1366 Carei
1367 Baia Mare
1368 Satu Nou de Sus
1369 Trnava
1370 Bocicoiu Mare
1371 Nový Ruskov
1372 Річка
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D(ominus) Ioannes Szivanics P(arochus) Klenovien(sis)1373 Distr(ictus) 
Zanasztasien(sis) 
D(ominus) Theodorus Pintye P(arochus) Tőkesien(sis)1374 V(ice) Ar-
chid(iaconus) Distr(ictus) N. Banyen(sis) 
D(ominus) Gregorius Szemetkovics Par(ochus) N. Polenensis1375 Distr(ic-
tus) Homonnen(sis) 
D(ominus) Basilius Lomey Par(ochus) Szarvaszóen(sis)1376 Distr(ictus) 
Szigethien(sis) 
D(ominus) Matthaeus Theodorovics Par(ochus) Zaricsovien(sis)1377 Dis-
tr(ictus) Bereznen(sis) 
D(ominus) Thomas Vaki Par(ochus) Felső-Apsen(sis)1378 Distr(ictus) 
Szigethin(ensis) 
D(ominus) Lucas Svigár Par(ochus) Técsojen(sis)1379 Distr(ictus) Szi-
gethin(ensis) 
D(ominus) Georgius Bazilovics Par(ochus) Chlivicsen(sis)1380 Distr(ictus) 
Unghvár(iensis) 
 1775.

1373 Klenová
1374 Groşi
1375 Veľká Poľana
1376 Sarasǎu
1377 Зарічово
1378 Верхнє Водяне
1379 Тячів
1380 Hlivištia
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Mellékletek
Prílohy

Príloha č. 1 : DAZO, 151, opis 1, inv.č. 90 pag.1r.
Catalogus.  
Comitatuum, Locorum, Ecclesiarum, Parochorum, et Ruthenorum Uni-
torum Diaecesis Munkacsiensis. 

Comitatus. Loca pure 
Ruthena.

Loca 
mixta.

Eccle-
siae.

Parochi. Personæ 
confessioni, 
Capaces.

Sarosiensis 152. 45. 155. 103. 21621.
Zempliniensis 143. 139. 140. 130. 26421.
Aba-Ujvarien(sis) 17. 67. 25. 15. 5744.
Borsodiensis 7. 17. 7. 6. 5020.
Szabolcsensis 17. 59. 41. 31. 9432.
Szattmarien(sis) 108. 18. 100. 92. 16870.
Marmarosie(nsis) 100. 8. 120. 135. 16870.
Ugochiensis 30. 16. 37. 29. 4030.
Bereghiensis 142. 10. 130. 77. 11845.
Unghvarien(sis) 88. 73. 84. 57. 11484.
Scepusiensis 13. 30. 13. 11. 17000.
Gomoriensis 3. 7. 3. 1. 5000.
Tornensis 3. 10. 3. 3. 4000.
In totum 13. 823. 499. 858. 690. 145107.
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Príloha č. 2 : BAÁN, István. Problemi di disciplina ecclesiastica – ten-
tativi di soluzione: i sacerdoti „bigami“. In: VÉGHSEŐ, Tamás(ed.). Da 
Roma in Hungaria. Atti del convegno nel terzo centenario della morte di Giovanni 
Giuseppe De Camillis, vescovo di Munkács / Mukačevo (1689–1706). Nyíregyhá-
za : Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 2009. s.210-217.

Stolica Bigamisti Schizma-
tici

Bigamisti a schizmatici 
zároveň

Šariš 3 24 6
Zemplín 23 67 4
Abov 2 1 ?
Boršod ? 1 ?
Uh 17 38 1
Bereh 16 60 4
Ugoča 0 8 4
Marmaroš ? 1 ?
Satmár 5 18 7
Sabolč-Satmár-Bihár 60 160 ?

Príloha č. 3 : DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1328, VÉGHSEŐ, Tamás et al. 
Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Olsavszky Mihály 
Mánuel munkácsi püspök 1750-1752. évi egyházlátogatásainak iratai. Nyíregyhá-
za, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 2015. s. 689-690.  

„Ut demum Series totalis in decem hocce Triennio Canonice Visitatis, et praede-
ductis Comitatibus Locorum pure Ruthenorum, mixtorum item, atq[ue] Ecclesiar[um] 
actualium Parochor[um], et Personarum Confessionis capacium Majestati Vestrae 
Sacratissimae Caesareo-Regiae, clarius, et uno quasi obtutu pateat, brevi eandem Ex-
tractu, quoad singulos Comitatus distinctim modo isthic apposito humillime subnecto.

Loca 
pure 
Ruthena

Loca 
mixta

Eccle-
siae

Actuales 
Parochi

Personae 
Confes-
sionis 
capaces

In Comitatu Saa-
rosiensi

152 45 155 103 21626

In Comitatu Zem-
pliniensi

143 139 140 130 26427

Latus 295 184 295 233 48053
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[fol. 54r] Latus 
translatum

295 184 295 233 48053

In Comitatu 
Abba-Ujvariensi

17 67 251 15 5020

In Comitatu Bor-
sodiensi

7 17 7 6 1744

In Comitatu Sza-
bolcsensi

17 59 41 31 9432

In Comitatu Szat-
thmariensi

108 18 100 92 10629

In Comitatu Ma-
ramarosiensi

100 8 1202 135 16870

In Comitatu 
Ugocsiensi

30 16 37 29 4030

In Comitatu Be-
reghiensi

142 10 130 77 11845

In Comitatu Un-
ghvariensi

88 73 84 57 11484

Summa totalis 804 4525 839 6753 1191074

1 25 originál 24 = DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1328, pag. 32a.
2 120 originál 104 = DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1328, pag. 32r. 
3 175 originál 176 = DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1328, pag. 32 r.
4 119107 originál 19107 = DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1328 pag. 32r.
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Príloha č. 4 Sumár farností z roku 1775. 

Stolica Počet farností Počet fílii spolu
Šarišská 97 3ª 100ª
Zemplínská 129 225 354
Abovská 18 81 99
Boršódská 15 38 53
Užská 67* 76 143*
Sabolčská 34 53 87
Hajdúcka 2 6 8
Berežská 76 14 90
Ugočská 31 21 52
Satmárska 127 27 154
Marmarošská 120 27 147
Silaďská 3 0 3
Spolu 719 571 1290

ª = Informácie o fíliach neboli známe.
*= Obec Čornoholova bola zarátaná medzi farnosti.

Príloha č. 5 liturgické sviatky v roku 1747
DAZO, 151, opis 1, inv.č. 964 pag. 2a-2r.
Connotatio, et Specificatio Festorum in Regno Hungariæ per quosvis 
Regnicolas, et Inhabitatores indiscriminatimcelebrandorum.

1. Dies Dominici
2. Circumcisio Domini Nostri Jesu Christi
3. Epiphania D(omi)ni N(ost)ri Jesu Christi
4. Conversio S(ancti) Pauli
5. Purificatio B(eatae) M(ariae) V(irginis)
6. S(ancti) Mathiæ Apostoli
7. S(ancti) Josephi Sponsi B(eatae) V(irginis) M(ariae)
8. Annunciatio B(eatae) V(irginis) M(ariae)
9. Parasceve
10. In Pascate tres dies continui
11. Adalberti Ep(isco)pi, et Mart(yris)
12. Georgii Mart(yris)
13. S(anctorum) Philippi, et Jacobi
14. Inventio S(anctae) Crucis
15. Ascensio D(omi)ni
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16. In Pentecoste tres dies continui
17. Sanctissimi Corporis Christi
18. Nativitas S(ancti) Joannis Baptistæ
19. S(ancti) Ladislai Regis Hung(ariae)
20. S(anctorum) Petri, et Pauli Apost(olorum)
21. Visitatio B(eatae) V(irginis) M(ariae)
22. S(anctae) Mariæ Magdalenae
23. S(ancti) Jacobi Apostoli
24. S(anctae) Annæ Matris B(eatae) V(irginis) M(ariae)
25. Transfiguratio Domini
26. S(ancti) Laurentÿ Mart(yris)
27. Assumptio B(eatae) V(irginis) M(ariae)
28. S(ancti) Stephani Reg(is) Hung(ariae)
29. S(ancti) Bartholomæi Apostoli
30. Nativitas B(eatae) M(ariae) V(irginis)
31. Exaltatio S(anctae) Crucis
32. S(ancti) Mathæi Apostoli et Evang(elistae)
33. S(ancti) Michaelis Archang(eli)
34. S(anctorum) Simonis,et Judae Apostolor(um)
35. Omnium Sanctorum. [pag. 2r]
36. S(ancti) Emerici Ducis Hung(ariae)
37. S(ancti) Martini Episcopi
38. S(anctae) Elisabeth Viduæ
39. S(anctae) Catharinæ V(irginis) et Martÿris
40. S(ancti) Andreæ Apostoli
41. Conceptio B(eatae) V(irginis) M(ariae)
42. S(ancti) Thomæ Apostoli
43. Nativitas D(omi)ni N(ost)ri Jesu Christi
44. S(ancti) Stephani Protho-Mart(yri)
45. S(ancti) Joannis Evang(elistae)
46. S(anctum) Innocentium, Martÿr(em)
47. Præterea unaquaeque Parochia Suum Patronum et Dedicationem 

celebret.

Príloha č. 6 Liturgické slávenia v roku 1750
DAZO, 151, opis 1, inv.č. 1220, pag. 18r-19a

De Festis 
Ne vero etiam ex multiplicatione Festorum, quae ut Ecclesiæ mens est quandoque non 
observantur, contingat, ut augeantur peccata Populi prohibentur Parochi, ne præter Diem 
Dominicam alia Festa Populo celebranda denuncient, quam ea quae hic sequuntur. 
Festa Immobilia.
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In Januario.
Die Prima Circumcisio Christi Domini. et S(ancti) Basilÿ Magni in eand(em) Diem 
coincidens. 
Die 6ta Epiphania Christi Domini.
Die 30ma S(anctorum) Basilÿ Magni, Gregorÿ Nazianzeni, et Joannis Chrisostomi.
In Februario.
Die 2da Purificatio Beatissimæ MARIÆ Virginis
In Martio.
Annunciatio B.(eatae) M(ariae) Virginis
In Aprili.
Die 23tia S(ancti) Gregogÿ (sic!) Martyris
In Majo.
Die 8va S(ancti) Joannis Apostoli, et Evangelistæ
In Junio.
+ 27a Ladislai Confessoris et regis Hungariae
Die 24ta Nativitas S(ancti) Joannis Baptistæ
Die 29na S(anctorum) Apostolorum Petri, et Pauli
Die 30ma Omnium S(anctorum) Apostolorum
In Julio.
Die 25ta S(anctae) Annæ Matris B(eatae) M(ariae) Virginis
In Augusto.
Die 6ta Transfiguratio Christi Domini
Die 15ta Assumptio B(eatae) V(irginis) Mariæ
20. Stephani Regis Hung(ari)æ
Die 29na Decollatio S(ancti) Joannis Baptistæ
In Septembri.
Die 8va Nativitas Beatæ Virginis Mariæ
Die 14ta Exaltatio S(anctae) Crucis.
Die 26ta S(ancti) Joannis Evangelistæ
In Octobri.
Die 1ma Protectio Beatæ Mariæ Virginis
In Novembri
5ta S(ancti) Emerici
Die 8va S(ancti) Michaelis Archangeli.
+18 Elisabethæ
Die 21ma Præsentatio B(eatae) M(ariae) Virginis
In Decembri
Die 6ta S(ancti) Nicolai Confessoris
Die 9na Conceptio B(eatae) Mariæ Virginis
Die 25ta Nativitas Christi Domini.
Die 26ta S(ancti) Josephi
Die 27ma Sancti Stephani Primi Martyris.
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Ad hæc:
Sanctorum Stephani, Ladislai, Emerici, et S(anctae) Elisabethæ Festa esto in Juliano 
non habeantur Calendario, quo Nos utimur, Sicut Decretalia Regni á nobis Ruthenis 
etiam celebrantur. 
Festa Mobilia
Pascha
Ascensio Xr(is)ti Domini
Pentecostes.

Príloha č.7 Liturgický kalendár z roku 1775.
DAZO, 151, opis 22, inv.č. 9. pag. 3.
Specificatio Festorum in Diœcesi Munkacsiensi de præcepto hactenus ob-
servatorum.

Mensis. Dies. Festa immobilia et mobilia de precepto 
hactenus observata

No

Septem-
br(is)

8a Nativitas B(eatae) M(ariae) V(irginis) 1.

14. Exaltatio S(anctae) Crucis 1.
26. Obdormitio S(ancti) Joannis Evangel(istae) 1.

Octobr(is) 1a Protectio B(eatae) M(ariae) V(irginis) 1.
Novem-
br(is)

8a S(ancti) Mich(aelis) Archangeli 1.

21. Præsentatio B(eatae) M(ariae) V(irginis) 1.
30. S(ancti) Andreæ Apostoli 1.

Decem-
br(is)

6. S(ancti) Nicolai 1.

9. Conceptio B(eatae) V(irginis) 1.
25. Nativitas D(omini) N(ostri) J(esu) C(hristi) 1.
26. B(eatae) Virginis & Josephi 1.
27. S(ancti) Joannis Protomartyris 1.

Januar(ii) 1a Circumcisio D(omi)ni 1.
6. Epiphania D(omi)ni 1.
7. Synaxis S(ancti) Joannis Bapt(istae) 1.

Febru-
ar(ii)

2. Purificatio B(eatae) M(ariae) V(irginis) 1.

Martio 25. Annunciatio B(eatae) M(ariae) V(irginis) 1.
April(is) Feria 2. & 3. Paschatis 2.
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23. S(ancti) Georgii Martyris 1.
Majo 8a S(ancti) Joannis A(postoli) & Evang(elistae) 1.

Ascensio D(omi)ni 1.
Feria 2. & 3a Pentecostes 2.

Junio 24. Nativitas S(ancti) Joannis Bapt(istae) 1.
29. S(anctorum) Petri, & Pauli 1.
30. O(mnium) Apostolor(um) 1.

Julio 20a S(ancti) Eliæ Prophetæ 1.
25. S(anctae) Annæ 1.
27. S(ancti) Pantelimonis 1.

Augusti 6a Transfiguratio D(omi)ni 1.
13. Assumptio B(eatae) V(irginis) 1.
29. Decollatio S(ancti) Joannis 1.

№ 34. 

Preklad5 : Určenie sviatkov  Mukačevskej diecézy, ktorých slávenie 
je prikázané.

mesiac Deň. Sviatky nepohyblivé a pohyblivé, kto-
rých slávenie je prikázané.

Počet (dní)

September 8=ͣ Narodenie našej presvätej Vládkyne, 
Bohorodičky Márie, vždy Panny.

1.

14. Povýšenie úctyhodného a životodar-
ného Kríža nad celým svetom.

1.

26. Odchod do večnosti svätého apoštola 
a evanjelistu Jána Teológa.

1.

Október 1=ͣ Presvätá Bohorodička Ochrankyňa. 1.
November 8=ͣ Zhromaždenie k veľvojvodcovi Mi-

chalovi a ďalším beztelesným silám.
1.

21. Vstup našej presvätej Vládkyne, 
Bohorodičky Márie, vždy Panny, do 
chrámu.

1.

5 Pri názvosloví sviatkov sa pridržiavame dnešného názvu sviatkov, čo slúži pre lepšiu 
orientáciu.
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30. Svätý a znamenitý apoštol Andrej 
Prvopovolaný.

1.

December 6. Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, 
arcibiskup lykijskej Myry.

1.

9. Počatie presvätej Bohorodičky svätou 
Annou.

1.

25. Narodenie podľa tela nášho Pána, 
Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

1.

26. Blahoslavenej Panny a Jozefa6 1.
27. Svätý apoštol, prvomučeník  a archi-

diakon Štefan.
1.

Január 1=ͣ Obrezanie podľa tela nášho Pána, 
Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

1.

6. Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha 
a Spasiteľa Ježiša Krista.

1.

7. Zhromaždenie k svätému a slávnemu 
Pánovmu prorokovi, predchodcovi a 
krstiteľovi Jánovi.

1.

Február 2. Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasi-
teľa Ježiša Krista.

1.

Marec 25. Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, 
Bohorodičke Márii, vždy Panne.

1.

Apríl Pondelok a utorok svetlého týždňa 2.
23. Svätý a slávny veľkomučeník, triumfá-

tor a divotvorca Juraj.
1.

Máj 8=ͣ Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ 1.
Nanebovstúpenie nášho Pána Ježiša 
Krista

1.

Pondelok a utorok Svätého Ducha 2.
Jún 24. Narodenie úctyhodného a slávneho 

Pánovho proroka, predchodcu a krs-
titeľa Jána.

1.

29. Svätí, slávni a znamenití hlavní apoš-
toli Peter a Pavol

1.

6 Sviatok je v súčasnosti nahradený Zhromaždením k presvätej Bohorodičke.
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30. Zbor svätých, slávnych a znamenitých 
dvanástich apoštolov.

1.

Júl 20=ͣ Svätý a slávny prorok Eliáš. 1.
25. Zosnutie svätej Anny, matky presvätej 

Bohorodičky
1.

27. Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ 
Panteleimón.

1.

August 6=ͣ Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a 
Spasiteľa Ježiša Krista.

1.

15.7 Zosnutie našej presvätej Vládkyne, 
Bohorodičky Márie, vždy Panny.

1.

29. Sťatie úct. hlavy úctyhodného a sláv-
neho pr., predchodcu a krstiteľa Jána.

1.

celkovo 
348

7 Upravené z 13.
8 Zoznam neuvádza chrámový sviatok, ale zarátava ho do konečného počtu.
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Catalogus Venerabilis Provinciæ Ordinis Sancti Basilii Magni In Regno Un-
gariæ dispositus Congregationaliter ab Admodum Reverendo Patre Con-
firmato ejusdem Ordinis  Præposito Sylvestro Koveitsák

Anno Domini 1775 Mense septembri Die 11ma

Venerabile Monasterium Munkatsiense
Adm: R. P. Sylvester Kovetsák : Superior
M: R. P. Dionisius Havrilovits Spiritualis.
M. R. P. X Sabas Andreikovits. Episcopalis Professor x
M. R. P. X Jonnas Turótzi X Vicarius
R. P. X Josephus Adamovits X in quiete X
R. P. Triphon Kvotsko in quiete
R. P. Sebastianus Malikh
R. P. Innocentius Wiletzki: in Scepusiense Kapitulo.
R. P. Isidorus Hegedós
R. P. Innocentius Danilovits. concionator
R. P. Methodius Chamila
R. P. Tadeus Spanyriszki
R. Diaconus Jeronimus Sziklidi
X. R. Diaconus X Joanicus Kaminszki : Klaviger X. 
F. Irinarchus Kováts X
F. Theophilus Pasteli. zacristanus
Patres Num. 12 Diaconi 2 Fratres 2 Universim 16.

Venerabile Monasterium Miszticziense
Mul. R. P. Gabriel Batsinszki : Superior
R. P. Macarius Plessa. vicarius. Concionator.
R. P. Ipolitus Petestsikh Parochus.
R. P. X Dositheus Praum X Procurator. X
R. P. Halachtionus Popikh.
R. P. Athanasius Ratin in quiete
R. Diaconus Sarsonophius Laptsak
F. Ananius Andreskovits Procurator.
F. Justus Kosty Klaviger.
Patres 6. Diaconi 1. Fratres 2. Universim 9.

Venerabile Monasterium Krasnobrodense.
M. R. P. Germanus Chvatala Superior.
M. R. P.X Macarius Suhaida X Emeritus Spiritualis X
X. M. R. X P. Beniaminus Fejér : Emeritus Magister Novitiorum X
R. P. X Ezechiel Hrubi X. Vicarius. X
R. P. Elias Latzai Procurator Ungarorum
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R. P.  Ignatius Astalos.
R. P. Artemius Kurtyák quiete.
R. P. Anatolius Gotz Procurator
R. P. Ilarion Ratzin quiete
R. Diaconus Theodosius Almási
F. Ioachimus Pichanits Coquus
F. Pachomus Hajdikh Portarius
Sequntur Novicÿ infra. 
Patres 9. Diaconi 1. Fratres 2. universim 12.

Venerabile monasterium Breznense.
M. R. P. Martirius Kasper Superior.
M. R. P. Theodosius Basili vicarius.
M. R. P. Miletius Kobb Spiritualis
R. P. X Isaias Raskovits X quiete X
R. P. Gerasimus Salmitski Procurator.
R. P. Sophronius Basilovits.
R: P. Jobus Molnár Procurator.
R. Diaconus Ipatius Smith.
F. Tarasius Hatsnikh
F. Mitrophan Kcsari
Patres 7 Diaconi 1. Fratres. 2 universim 10.

Venerabile Monastrerium M. Poótsense
M. R. P. Antonius Koszák Superior
XM. R. P. Isacius Tsirzki Spiritualis X
M. R. P. Arsenius Kotzák. Vicarius
M. R. P. Ambrosius Teleptsik quiete
M. R. P. Ioanicius Basilovits Philosophiae Professor
R. P. Joseph Cemanovits quiete
R. P.X Gervasius Semkovits X concionator FX
R. P. Jacob SSalykovits. concionator dominicalis
R. P. Victor Vasvari Procurator.
R. P. Gregor Paltsik Procurator.
R. Diaconus Augustinus Demjanovits. Zacristanus
F. Joannes Plesa. Horti magister.
F. Jeremias Rutskai Portarius
F. Abramus Kolesar. Klaviger.

Studentes Clerici:
R. DiaconusSimeon Lios
R. F Aphtanasius Labia
R. F. Alexander Staurószki

ca_II_10_Munkácsi sematizmus.indd   266ca_II_10_Munkácsi sematizmus.indd   266 2022. 07. 13.   20:58:032022. 07. 13.   20:58:03



Mellékletek – Prílohy

267

R. F. Inocentius Zseleznik
R. F. X. Paphnutius Zsetkei X
R. F. Samuel Molitoris
R. F. Alexius Solnoki vel  Radó
Patres 10. Diaconi. 2. Fratres. 9. Universim 22.

Venerabile Monasterium Montis Bukótzensis
M. R. P. Gedeon Daniltsák Superior
M. R. P. Augustinus Platsko. Vicarius.
R. P. Alemipius Bovankovits. Capellanus Parochiae
R. P. Valerianus Artemovits. Spiritualis.
R. P. Isaius Risko Procurator.
F. Jephremus Kostka. Procurator.
F. Elias Gerenits Clavig Portarius.
Patres. 5. Fratres 2 Universim 7. 

Venarabile Monasterium in Marmatia
M. R. P. Jerophteus Sarkadi. Superior
R. P. Bededictus Surjanka. Vicarius.
R. P. Martinus Popodnják Spiritualis.
R. P. Ilarion Plesa.
R. P. Serapion quiete Orosz.
R. P. Nicephorus Gerevits Procurator.
R. P. Spiridonus Procurator Melnik
R. P. Benedictus Ribovits. Capellanus. hustiensis
R. Diaconus Justinus Tsitsiri
R. Diaconus. Jonnas Rusznyák.
F. Simon Lupes.
R. Diaconus Julianus Prahi. vel Djavolis
Patres 9. Diaconi 3. Fratres 1. universim12.

Venerabilis. Residentia Bixadh.
M. R. P. Arsenius Ortutaj Superior
R. X P. Athanasius Rudnyák X. Spiritualis.
R. P. Barnabas Pereg.
R. P. Anastasius Andreskovik Procurator.
Coadiutor Frater Vincentius Kováts
Patres 4. Fratres 1. Universim 5. 

Sequitur Iuventus in Noviciatu probam Subiens.
Auxentius Batsa.
F. Auxentius Batsa
F. Manuel Papp
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F. Joan Hatzega
F. Henadi Lesztrovits
F. Germanus Gereg
F. Porfiris Bradats
F. Ipolit Ralija
F. Prokopij Szúts.
F. Joanicius Toth. hoffer.
F. Hiacintus Hoffman.
Jeremija Ihnatovits
Bonifatius Fejr
Modestus Andreikovits
Adarius Szentsakh
Parftenius Kolesár
Isakij Szerdahely
Meletius Tsontos.

Ab anno domini 1770 quieverunt in Domino:
Patre R. Athanasius Toriszki Procurator tota vita Krasznobrodæ
R. P. Josephus Szegh. Superior in Residentia Marmatiæ
R. P. Antonius Kecskész Spiritualis M. Poots et Capellanus Dorogini.
R. P. Bonifacius Grecula Spiritualis Kis Breznæ
R. P. Isacius Tsirszki magister novitziorum in dispositione eundo Munkats. 
R. P. Isaias Rájkovits Spiritualis Kis Breznæ
R. F. Irinarchus Kováts Coadjutor V. M. Munkáts
R. F. Geronczius Binda coquus  Kis Breznæ
R. P. Josephus Adamovits in quiete Munkatsini.
R. P. Dositheus Praum Procurator Misticini.
R. Diaconus Paphnucius Zsetkej Sacrae Sedis Agriensis Auditor suis Annis 
M. Pootsini. 
R. P. Macarius Suhajda Provincialis P. emeritus Spiritualis Krasnobrodæ

= Nomina Mortuorum
R. P. Eszechiel Hrubi Vicarius Krasznobrodæ
R. P. Jonas Turótzi Spiritualis Munkatsini.
R. P. Athanasius Rudnyákh Spiritualis Bixadini.
R. P Gervasius Szentsák concionator et Spiritualis Germanicus M.Pootsini
R. Diacconus Joannicius Kaminszki Studens Munkatsini.
R. P. Beniaminus Fejér Magister Novitiorum Krasznobrodæ
R. P. Sabbas Andrejkovits superior M.Pootsini 3tia aprilis 1779.
R. P. Ignatius Asztalos spiritualis Munkatsini 1780.
F. Justus Koszty Claviger Misticini 1780.
R. P.  Martinus Popovnyák Procurator Bixadiensis in quieta Bukovtzini 
1780.
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Drugeth III. György | Juraj III. Drugeth

Atanasij Aleksander Krupeckyj, 
przemisli püspök | Przemyślský biskup 
Atanasij Alexander Krupeckyj
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Krupeckyj püspök levele (1614) | List biskupa Krupeckého

A Munkácsi Egyházmegye területi lehatárolása | Vymedzenie Mukačevskej diecézy
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Taraszovics Bazil munkácsi püspök | Mukačevský biskup Bazil Tarasovič
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Taraszovics Bazil munkácsi püspök pecsétje (1638) |  
Pečať biskupa Bazila Tarasoviča (1638)
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Az ungvári hűségeskü okmánya (1646) | Prísaha vernosti v Užhorode z roku 1646
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Drugeth János címere | Erb Jána Drugetha

A munkácsi kolostor pecsétlenyomata (1689) | 
Pečať Mukačevského kláštora (1689) |  
Ì. Manasthru . Mukaèubskogo Peèatb
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I. Lipót király kiváltságlevele (1692) (egyházi szláv változat) |  
Leopoldov diplom (verzia v cyrilike, 1692)
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De Camillis János József, munkácsi püspök | Mukačevský biskup Ján Jozef  De Camellis
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Hűségeskü okmánya 1700 | Prísaha vernosti (1700)
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A Szentszék határozata (1718)  | Rozhodnutie Svätej stolice (1718)
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Blazsovszky György Gábor munkácsi püspök |  
Mukačevský biskup Juraj Gabriel Blažovský
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Olsavszky Mánuel Mihály munkácsi püspök |  
Mukačevský biskup Emanuel Michal Olšavský
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Barkóczy Ferenc egri püspök | Jágerský biskup František Barkóczy
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András Bacsinszky munkácsi püspök | Mukačevský biskup Andrej Bačinský
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Resume

Unionism presents a unique form of  recatholization represented by the 
Hungarian residents of  the Greek rite.  Significant support in the history 
of  recatholization of  the northeastern region of  Hungary is provided by 
the clergy after the oath of  loyalty from the year 1646. The history of  this 
local parish exhibits how the ceremonial entity gradually started to dictate 
the trend in the evolution of  the catholic church, culminating in the inde-
pendent diocese of  the Greek rite in Hungary.

 The first part is focusing on the time period from the year 1608 until 
the period of  the erigation of  the Mukachevo eparchy. It is a period of  
religious conflicts which furthermore impacted the development of  the 
Greek rite in Hungary and the following consolidation of  the relations in 
the 18th century. In the first decades of  the 17th century, some presbyters 
entered a personal union with the Catholic church, which in turn caused 
a gradual convergence and creation of  stronger ties amongst the two rites. 
Initially, this happened via the oath of  loyalty in Krásny Brod (1612), later 
repeated, without the knowledge of  the first one, in Uzhorod (1646). The 
difference between these two were the reasons for their existence - while 
the first oath was the result of  a constantly strengthening recatholization, 
the second one reacted to the calvinization of  the Greek rite. Subsequently, 
the Uniates underwent a consolidation evolution and due to the sufficient 
number of  presbyters managed to be the support of  the Catholic church 
in the 18th century. The disagreements between the bishop in Jager and the 
vicar in Mukachevo caused tension which was ended by the separation and 
(re-)erigation of  the Mukachevo diocese.  

The following parts look at the information about the liturgical cal-
endar and its growth in the 18th century. Schematism and the liturgical 
calendar are as interconnected today as they were in the past. That is the 
reason for the presence of  the growth of  schematism in the Mukachevo 
diocese as well as the problematic of  the schematism of  other Hungarian 
dioceses. These areas create a yet unmapped part of  the history of  Greco 
Catholics in Hungary and the problematic of  schematism appears promis-
ing for further research.
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Since the book is containing a diplomatic transcript of  schematism 
from the year 1775, there is also a chapter comprised of  the internal and 
external criticism of  the source. This information serves as an aid for the 
reader to navigate the source and understand the included context.

The last part is composed of  appendices. Amongst the appendices, 
there is a transcript of  a schematism from the year 1775, which is the first 
schematism of  the erigated diocese, as well as the chosen sources comple-
menting the conceptually preceding chapters.
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