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Keleti rítusú lakosság a kelet-szlovákiai (északkelet-
magyarországi) régióban a 16–17. században

A mai Kelet-Szlovákia olyan régiók közé tartozik, ahol rendkívül intenzí-
ven folytak le és nyilvánultak meg a kora újkor legjelentősebb társadalmi 
és felekezeti folyamatai, ill. mozgalmai. Ezek elsősorban a reformáció 
és az ellenreformáció, ill. rekatolizáció, amelyek, a más társadalmi 
mozgalmakkal1 összhangban zajlottak le, és a régióra jellemző feleke-
zeti sokszínűség alapjai lettek. Emellett viszont az észak keleti területen 
más vallási-társadalmi folyamatok is lezajlottak. Ilyennek tarthatjuk az 
egyházi uniók kialakulását, amelyek viszont jellemzően csak az ország 
egyes régióira korlátozódtak. Viszont sehol nem éltek az evangélikus, a 
református és a katolikus gyülekezetek olyan szoros szomszédságban és 
kölcsönös egymásra hatásban, mint a mai Kelet-Szlovákia egykori terü-
letén, Felső-Magyarországban. 

A kelet-szlovákiai régió a kora újkorban, szűkebb értelemben a Fel-
ső-Magyarországgal azonosítható, pontosabban annak északnyugati ré-
szével, amely Szepes, Sáros, Abaúj, Zemplén és Ung vármegye területén, 
ill. ennek nagyobb részén terjedt el. Ebben a régióban a 16. században hat 
szabad királyi város,2 több királyi bányaváros,3 néhány hatalmas urada-
lom,4 az erős megyei nemesség, a mezővárosok5 és jobbágyfalvak lakosai 
mellett, egy viszonylag nagyszámú, sajátos társadalmi állású és ortodox 
vallású népcsoport élt.

Ez annak a népnek utóda volt, amely a középkor utolsó és a kora 
újkor első századaiban települt át erre a területre a Kárpátok másik olda-
láról. Ezt a népet, tekintet nélkül etnikai hovatartozására, a források még 
sokáig valachusoknak, azaz oláhoknak nevezték. Ugyanis ezen népesség 
közös, fő vonása volt a sajátos, juhtartó életmódja, és ennek megfelelő, 

1  Elsősorban a Habsburg-ellenes felkelésekkel.
2  Kassa, Eperjes, Bártfa, Lőcse, Kisszeben és Késmárk.
3  Főleg Szomolnok, Rozsnyó, Gölnicbánya és Dobsina.
4  Drugeth, Perényi, Serényi, Rákóczi s más uradalmak.
5  Főleg Zemplén vármegye területén (Homonna, Nagymihály, Varannó, Terebes, 
Gálszécs).
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jóval szabadabb társadalmi állása (jus valachorum). Etnikailag azonban 
ez a lakosság ezen a területen már nagyobb részben ruszin volt.6

Ez a ruszin pásztor lakosság a 14. századtól a 16. századig foko-
zatosan betelepítette az északkeleti vármegyéket, a mai Kárpátalja és 
Kelet-Szlovákia északi részén. Közülük kisebb számban Gömör várme-
gye területére is jutottak és alapítottak ott néhány települést. A szlovák 
lakosság ezektől vette át a juhtartó gazdálkodást és az ennek megfelelő 
jogi helyzetet.7

A ruszin lakosság több tekintetben különbözött a terület magyar, szlo-
vák és német lakosságától. A juhtartó nomád életmód nem tette lehetővé 
helyben maradását, és meghatározta sajátos viszonyát a földesurakhoz. A 
ritkán lakott, hegyes-erdős területeken fokozatosan vagy a létező falvak-
ban telepedtek le, vagy saját településeiket alapították meg.8 Szabadabb 
társadalmi státusuk miatt a ruszinok főleg a határvidéken, a terjedelmes 
erdős uradalmakban telepedtek le, ahol őrszolgálatot is teljesítettek az 
ottani mágnásoknak (Drugetheknek, Rákócziaknak), akiknek uradalmai, 
gazdálkodása nagy hatást gyakoroltak a ruszin társadalomra.

A ruszinok legjelentősebb közös vonása viszont az ortodox vallás 
volt, aminek folytán a letelepedés után is a magyar társadalom perifériá-
ján maradtak. A ruszin ortodox pópák még sokáig tartották hagyományos 
kapcsolataikat a galíciai, ill. moldovai szellemi központokkal, s vallási 
viszonyaikat is ez határozta meg. Emellett nem tartozhattak az egyházi 
rendbe, és teljesítették a jobbágyi kötelességeiket is. Ez viszont negatív 
következményekkel járt a ruszin társadalom fejlődésére, főleg az ortodox 
egyház és papság vagyoni, szociális, műveltségi és kulturális színvonalá-
ra. Több ortodox monostor mellett a legjelentősebb egyházi központjukat 
a Munkácsi püspökség jelentette.

A kora újkor kezdetén a ruszinok kezdtek beépülni a magyar társada-
lomba, és ennek folytán, földesuraik támogatásával jutottak el a délebbre 
fekvő községekbe.9 Etnikai és vallási különállásuk ellenére nem állhattak 
teljesen kívül a jelentős országos folyamatoktól, amelyeket hatással vol-
6  A legnyugatibb, és ezen a területen egyetlen román település az Ung vármegyei 
Koromlya volt, és tőle nyugatra rendszerint csak egyes családi nevek mutatnak az 
egyének román etnikai származására (pl. eléggé gyakori név volt a Goga).
7  Egyes nézetek és a hagyomány szerint a juhtartó ruszinok vagy még románok 
egészen Morvaországig eljutottak, ahol morva Valasskót alapították. Ezt az állítást 
viszont semmilyen forrás nem bizonyítja, és az ottani juhpásztorok már bizonyosan 
hazai eredetűek voltak.
8  Főleg a török háborúk alatt elpusztultak.
9  A zempléni Komlóska és mások.
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tak rájuk, igaz eltérő, sajátos módon. Ez a reformációra és a rekatolizáci-
óra is vonatkozik.

A lutheri, de főleg a svájci reformáció győzelmes térhódítása kö-
vetkeztében Felső-Magyarországon a ruszinok is új helyzetbe jutottak. 
Mivel földesuraik a svájci reformáció, vagyis a református felekezet fő 
pártfogói és támogatói lettek, a protestáns vallást óriási birtokaikon, a 
ruszinok által lakott határvidéken is tovább terjesztették. Így az ortodox 
ruszin lakosság sajátos módon nemcsak kapcsolatba került a reformáció-
val, de bizonyos időre befolyása alá is.

Az első ortodox hívők, akik érintkezésbe kerültek a protestantiz-
mussal, kétségkívül az erdélyi Szász földön élő románok voltak, akiket 
Johannes Honterus igyekezett evangélikus vallásra téríteni. Később a 
Fogaras vidékén és máshol élő románok jutottak hasonló helyzetbe, akik 
Bethlen Gábor, I. Rákóczi György erdélyi fejedelmek, vagy az utóbbi 
felesége, Lorántffy Zsuzsanna vallási környezetének kezdeményezésére 
átvették a református vallást.10

Körülbelül ugyanabban az időben a felső-magyarországi ruszin 
lakosság is szorosabb kapcsolatba került a református egyházzal, főleg 
Bereg, Ung, Ugocsa, Zemplén, Sáros és Szepes vármegyében, legna-
gyobbrészt a Rákócziak11és a Drugethek uradalmaiban.12

Kétségkívül nagyon fontos esemény volt a Homonnai uradalomban 
élő ruszinok számára a reformáció elfogadása földesuraik, a Homonnai 
Drugeth család tagjainak kezdeményezésére. Miután Drugeth István, 
György, Antal és Gábor még a 16. század 30-as éveiben reformátussá 
tették Homonnát,13 neki kezdtek az új tanok terjesztéséhez az egész óriási 
uradalomban. Közben ők is átvették a svájci reformáció irányzatát, és 
ezt vallották később az uradalom jobbágy lakosai is. Feltételezhető, hogy 
már a század 50-es éveitől működött Homonnán református prédikátor, 
akit 1579-ben említenek a források.14 Természetesen, Homonnához ha-
sonlóan terjesztették Drugethek a svájci reformációt az uradalom más, 
szlovák és ruszin jobbágyokkal lakott mezővárosaiban és falvaiban is. 

10  Erdély és Patak fejedelemaszonya, Lórántffy Zsuzsanna I. Szerk Tamás Edit, Sáro-
spatak, 2000.
11  Bereg, Ugocsa és Sáros vármegyében.
12  Ung és Zemplén vármegyében.
13  Réz László: A Drugethek és Homonna reformátiója. Sátoraljaújhely, 1899, 60.
14  Zoványi Jenő: Protestáns lelkészek nyugtatványai régi tizedjegyzékek mellett. = 
Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. Bp., 1928, 12. évf. 125.
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Sajnos, nem rendelkezünk olyan forrásokkal, amelyekkel rekonstru-
álni lehetne a ruszin református egyházi gyülekezetek számát és állapotát 
ebben a korszakban, amikor még a Drugethek a protestantizmus pártfogói 
és terjesztői voltak. Ugyanis 1609-ben Pázmány Péter hatására Drugeth 
György áttért a katolikus hitre, és ezt követően téríteni kezdte az egész 
uradalom lakosságát is. Behívta Homonnára a jezsuitákat, akik az egész 
domínium rekatolizálását elindították. A következő években nemcsak a 
homonnai református parókia szűnt meg, hanem számos más református 
gyülekezet is ebben a régióban. Csak a nikolsburgi béke és Zemplén vár-
megye Bethlennek Gábornak történt átadása (1622–1629) tette lehetővé 
a rekatolizáció megállítását, a református egyház helyreállítását Homon-
nán és talán még néhány más észak-zempléni faluban is. Éppen ebből 
a korszakból maradtak ránk a legrégebbi és egyúttal egyedi források a 
zempléni református ruszinokról: a református egyházlátogatási jegyző-
könyvek 1632-ből. Ezek azonban nemegyszer a gyülekezetek siralmas 
állapotát mutatják be, amely helyzetbe a vármegye Habsburg fennhatósá-
ga alatt kerültek. Homonnára visszajöttek a jezsuiták, és a földesurakkal 
együtt likvidálták a református egyház utolsó maradékait is. Így csak az 
említett jegyzőkönyvek dokumentálják az utolsó kelet-szlovákiai ruszin 
református gyülekezeteket, és ezek valóban siralmas állapotát.

Ezek egy részében a valószínűleg már akkor is „hajdani” református 
templomokat újból az ortodox pópák használták, és a ruszin lakosok nem 
respektálták a prédikátorokat. Az 1652-ik évi egyházlátogatás szerint a 
Homonnától északra fekvő Göröginyén, „templomjuk vagyon, sűrű sok 
bálványokkal, sok orosz zászlókkal. Pap háza elromlott, schola rossz, 
puszta kerítése.”15 Még rosszabb körülményei voltak a református pap-
nak Izbugyahosszúmező ruszin lakossága körében. 1652-ben a falu kő-
templomáról ezt jegyezte fel a vizitátor: „kőből, de igen puszta, de orosz 
zászlókkal, bálványokkal rakva. A pap háza merő puszta, erdő szélén, 
falu végén vagyon, nagyon régen is a tolvajok megásták, marháját elvit-
ték. A scholat a falusiak elhordták, elégették.”16 A református prédikátor 
helyzetét és az ortodox ruszinok hozzájuk való viszonyát a faluban és 
annak leányegyházaiban (Hrabóc, Jablonya, Zbojna és Homonnabresztó) 
legjobban a vizitáció következő beszámolója fejezi ki: „Oly keresztények 
lakják a falukat, hogy se templomra, se parókiára semmi gondot nem 
akarnak viselni. Azt mondják, nem a mi gondunk az, hanem a papé. Egy 

15  Református egyház-látogatási jegyzőkönyvek 16–17. század, Szerk. Dienes Dénes, 
Bp., 2001. 256.
16  Uo. 257.

115

KELETI RÍTUSÚ LAKOSSÁG A KELET-SZLOVÁKIAI RÉGIÓBAN 



prédikátor sem ment még veretlen ki közülük. Adamust ugyan megölték 
maguk között, ez mostaninak is jutott az arculcsapásban. Jó lelkiismeret-
tel mondom, hogy ez eklézsiában az ebet is nagyobbra becsülik, hogysem 
a lelki tanítót. Igazán a papok purgatóriuma ez világ.”17

Bizonyos, hogy eredetileg a homonnai uradalomban ilyen ruszin 
református gyülekezetek nagyobb számban voltak, de többségük nem 
sokáig működött, és kis időn belül Drugeth István hitváltása és az erő-
szakos rekatolizáció kitörése után megszűntek. Az említett gyülekezetek 
bizonyára az utolsók közé tartoztak, amelyek a század közepéig meg-
maradtak. Ennek oka az etnikailag vegyes lakosság lehetetett, de a ha-
tóságok érdektelensége is a vallási viszonyokkal kapcsolatban, vagy egy 
számottevő ruszin lakosság későbbi migrációja is. A ruszin és a szlovák 
gyülekezetek többsége a 17. század közepéig katolizált, amit pl. többek 
között az 1652-es egyház-látogatási jegyzőkönyv adatai mutatnak Sze-
relmes faluból. A jegyzőkönyv szerint a faluban már nem állt templom, 
mert a zsoldosok (valószínűleg az uraság katonái) felégették, a prédi-
kátornak viszont sikerült megmentenie az istentiszteleti tárgyakat, mint 
a pohár, ezüst tárca és úrasztali terítő, amelyeket elutasítottak kiadni a 
vizitátornak.18

A Drugethek azonban nem az egyetlen arisztokraták voltak, akik 
támogatták a református lelkészek működését a ruszin lakosság köré-
ben. Hasonló módon jöttek létre a református gyülekezetek a szomszé-
dos Kárpátalján, a nagy Rákóczi uradalomban, Bereg vármegyében is. 
Természetesen, a rekatolizálás folytán ezek is elsők között elvesztek az 
egyház számára. A ruszinok ugyanis nem a belső fejlődés útján, hanem 
csak a földesúri akarat következtében fogadták el a reformációt, s ezért 
nem volt tartós sikere a református egyháznak. Érthető, hogy a ruszin 
lakosság az első adandó alkalommal elhagyta a neki idegen egyházat, 
és visszatért saját vallásához. Ezt egyébként jól mutatják a már idézett 
egyházlátogatási jegyzőkönyvek is.

A rekatolizáció viszont a ruszinok számára nemcsak visszatérést je-
lentett a régi, hagyományos egyházukba, hanem új, még sokkal erősebb 
veszélyt is magában rejtett. A rekatolizálás folytán az ortodox egyház-
községeket reálisan fenyegette a római katolikus egyház igyekezete ezek 
bekebelezésére. Ebben is nagymértékben közbejátszottak az akkor már 
katolikus mágnás földesuraik.

17  Uo. 257–258.
18  Uo. 254.
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Így a rekatolizáció, vagy a katolikus megújulás sajátos, különleges 
melléktermékei lettek az egyházi uniók. Mivel a kísérletek a ruszinok 
reformátussá tételére végső soron sikertelenek maradtak, nagy többsé-
gük ortodox maradt, és a 17. század első felében ki volt téve az erősödő 
rekatolizálásának. Az ortodox pópák joggal tartottak az erős, új terüle-
teket szerző katolicizmustól, és készek voltak tárgyalásra egyházuk to-
vábbi sorsáról. Hasonlóan, mint egy félszázad előtt Lengyelországban, 
Felső-Magyarországon is a katolikus mágnások – együttműködésben a 
főpapokkal –, kezdeményezték az ortodox egyházak unióját Rómával. 
Az ortodox egyháznak érdekében állt elsősorban a keleti rítus, a liturgiai 
nyelv, a belső autonómia és a papi házasságok megőrzése. Ezen feltételek 
mellett bizonyos helyzetben hajlandóak voltak elismerni a pápa fennha-
tóságát. Másfelől az egyesülés a római katolikus egyházzal jelentős elő-
nyöket is hozhatott a pópáknak. Ilyen volt nem utolsó sorban a vagyoni 
és műveltségi színvonal felemelése, s ugyanakkor az egyházi renddé 
válással a papok társadalmi pozíciójának megváltoztatása.

Bizonyos, hogy ezek a tényezők, a magyar katolikus egyház mesz-
szemenő ambícióival együtt, fő okai lettek a sajátos magyar felekezeti 
fejlődés eredményeinek, az egyházi uniók létrehozásának. Ezek az uniók 
ugyanakkor a katolikus főpapoknak, a katolikus mágnásoknak és magá-
nak az ortodox papságnak is érdekében állottak. Az ortodox papság az 
unió segítségével tudta megőrizni a vallás alapvető vonásait, felemelni 
saját társadalmi és vagyoni helyzetét és kikerülni az erőszakos katolizálás 
veszélyét. Ezek az okai a 17. század folyamán Magyarország különböző 
részein kötött egyházi unióknak a római katolikus egyház és a különböző 
etnikumokhoz tartozó ortodox papság között. Ilyen unióra léptek a szer-
bek és a románok is, az egyik legsikeresebb volt azonban a folyamat a 
ruszinok körében.19

Az északkeleti vármegyékben élő ruszinok között működött az 
ortodox pópák egész sora, és néhány bazilita kolostor is, amelyek csak 
lazán voltak alárendelve a munkácsi ortodox püspöknek. Az unió első 
kezdeményezője a már említett Drugeth György volt, aki saját áttérése 
után intenzíven rekatolizálta uradalmának református lakosait. Amellett 

19  Az első magyarországi unió 1611-ben köttetett Rómában, és főszereplője Vratanja 
Simeon volt, a horvátországi Márcsán székelő ortodox püspök. Az unió értelmében ő 
lett a Horvátországban, Szlavónia, Magyarország és Krajna területén élő ortodox szer-
bek első uniós első püspöke. Hasonló uniókat kötöttek a szerbek a következő években 
Komáromban, a Szerémségben és Pécsett, de ezek az uniók nem voltak hosszú életűek 
és a jelentős bevándorlás hatására, legkésőbb a következő század közepéig az összes 
unióban lévő szerb hívő újból az ortodox egyház fennhatósága alá került.
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elkezdett foglalkozni a gondolattal, hogyan nyerheti meg a katolikus egy-
ház számára a ruszinokat, akiket még nemrégen elődei a kálvinizmusra 
kényszerítettek. 

Először 1614 Pünkösdjén kísérelte meg Drugeth az uniót, Krupeckij 
Atanasij przemysli görög-katolikus püspök segítségével, a krasznibródi 
monostor felszentelésekor. A pópák és hívők felháborodott tömege azon-
ban ellene fordult, és a püspököt csak Drugeth György hajdúi mentették 
meg. Sikertelenül végződött a második, Taraszovics Bazil munkácsi püs-
pök által kezdeményezett kísérlet is. A püspök titokban tárgyalt az egri 
püspökkel, miután I. Rákóczi György fejedelem, mint földesura, leváltot-
ta és börtönbe záratta őt.20

Csak Drugeth György özvegye, Jakusics Anna (Jakusics György egri 
püspök nővére) kezdeményezte az első sikeres uniót az ortodox ruszinok 
számára. Partén Péter nagytekintélyű ortodox pap segítségével sikerült 
neki meggyőzni néhány tucat pópát az ungvári uradalomból. Ők Jakusics 
György egri püspökkel szerződést kötöttek a keleti rítus elismeréséről, a 
püspök zsinat általi megválasztásáról, és a katolikus papság összes joga-
inak az ortodox papok számára is érvényes megítéléséről, s ezután 1646-
ban, az ungvári várban 63 ortodox pap jelenlétében ünnepélyesen aláírták 
az uniót Rómával. Ehhez az új uniált, vagy görög-katolikus egyházhoz 
fokozatosan csatlakoztak a ruszinok egész Felső-Magyarországon, a Rá-
kóczi által uralt munkácsi uradalmon kívül (Ung, Sáros, Zemplén, Abaúj, 
Torna és Gömör vármegyében).21

Az unió további kiterjesztését a többi ruszinra még néhány évig aka-
dályozták a Rákócziak, akik így elveszítették volna hatalmukat a mun-
kácsi püspök és a ruszin ortodox hívők fölött. Csak II. Rákóczi György 
fejedelem halála után alakultak ki az unió elterjedését segítő feltételek, 
így özvegye, Báthory Zsófia – a katolikus hitre való visszatérése után – 
1664-ben Partén Pétert iktatta be a püspöki hivatalba.22

A ruszinok unióinak eredménye egy új, görög-katolikus egyház létre-
hozása volt, amelynek hívői abban a korszakban Felső-Magyarországon 
kivétel nélkül csak a ruszinok voltak. Ez a görög-katolikus egyház, mint 
az uralkodó katolikus egyház része, létrejöttét követően meghatározó 

20  Pirigyi István: A magyarországi görög katolikusok története I. Nyíregyháza, 1990. 96.
21  Adam Ján: Pravoslávni, uniáti, gréckokatolíci v procese konfesionalizácie. In: 
Konfesionalizácia na Slovensku v 16–17. storočí. Prešov, 2010. 197–198.
22  A munkácsi unió után csak az erdélyi Partiumhoz tartozó Máramaros vármegyé-
ben élő ruszinok maradtak 1721-ig nem egyesülve.
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szerepet játszott a ruszin lakosság további gazdasági, társadalmi, főleg 
kulturális fejlődésében. 

Kevésbé ismert, hogy a görög-katolikus egyház ebben a régióban, 
azaz a mai Kelet-Szlovákia (és részben Kárpátalja) területén fontos és 
máig sem teljesen tisztázott szerepet játszott a rekatolizációs folyamat 
lefolyásában is. Hasonlóan, mint a reformáció, a rekatolizáció lefolyása 
sincsen a történelemtudományban teljesen feldolgozva, különböző forrá-
sok azonban utalnak a görög-katolikus egyház szereplésére. 

A felső-magyarországi protestánsok, a Szepességtől Ugocsáig már 
a 17. század első felében együtt éltek az ortodox lakossággal, és aho-
gyan a források mutatják, nem egy esetben, különböző okokból áttértek 
az ortodox vallásra. Így 1629-ben a dél-zempléni erdőhorváti református 
gyülekezetben az egyházlátogató esperes megjegyezte, hogy több refor-
mátus hordja gyermekeit a szomszéd Komlóskára, a batykóhoz keresztel-
ni.23 Ugyanakkor egy albini asszony, miután elhagyta férjét, más férfivel 
hagyta magát a batykótól megesketni.24

Mindkét felekezet kölcsönös egymásra hatása később, a görög-kato-
likus egyház kialakulása után is folytatódott. Már 1647-ben panaszkodott 
a református esperes, hogy a tarnai batykó eskette az összes református 
érdeklődőt.25 Egy évvel később a prédikátor tudatta Füzérkajátán, hogy 
hívői Filkeházára vitték gyermekeiket a batykóhoz keresztelni.26 Hason-
lóan 1651-ben ugyanabban a községben eskette a helybeli batykó azokat, 
akiknek problémája volt a lelkésszel, vagy ki voltak közösítve az egyház-
ból.27 Ebben a forrásban többször előkerültek áttérések a görög-katolikus 
egyházhoz Bacskón, ahol a batykóhoz azok a jobbágyok is jártak, akik 
képtelenek voltak a prédikátornak fizetni.28 A szomszéd Kereplyén 1663-
ban a hívők fenyegették a gálszécsi református papot,29 hogy ha nem fogja 
felemelni a káplán jövedelmét, a batykóhoz fognak fordulni.30

23  Zempléni vizitációk. 1629–1671. Miskolci Csulyak István zempléni esperes és hi-
vatali utódainak feljegyzései Szerk. Dienes Dénes, Sárospatak, 2008. 9. (továbbiakban 
Dienes, 2008.)
24  Uo. 29.
25  Uo. 173.
26  Uo. 185.
27  Uo. 211.
28  Uo. 314., 385.
29  Kereplye egyik leányegyháza volt.
30  Uo. 314.
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Teljesen új helyzetben kerültek a görög-katolikus egyházhoz a zemp-
léni és ungi reformátusok 1670 után, az erőszakos rekatolizáció idején, 
amikor a református gyülekezetek többsége lelkész nélkül maradt. Te-
kintettel a nagyszámú ruszin lakosságra, amely sok esetben közvetlenül 
a református falvakban lakott, a vidéken sokszor az egyetlen működő 
egyházi szervezetet a görög-katolikus plébánia jelentette. Ott is azonban, 
ahol működött a római katolikus egyház, a reformátusok számára sokszor 
elfogadhatóbb lett a görög-katolikus pap, aki nősülhetett, s a nép nyelvén 
és két szint alatt misézett.

A református egyházlátogatási jegyzőkönyveken kívül más, gö-
rög-katolikus források is dokumentálják ezt a folyamatot. Ugyanis több 
helyen kimutatják azokat a hívőket, akik az azelőtti áttérés után, vissza-
tértek a református egyházba.31

A felsoroltakból néhány rendkívül fontos következtetéshez jutha-
tunk. Elsősorban megállapíthatjuk, hogy ellentétben a szlovák, a magyar 
vagy a cseh történeti- és egyháztörténeti irodalomban mostanáig elterjedt 
nézetekkel, a mai magyar, ill. szlovák görög-katolikus nemcsak az elma-
gyarosodott vagy elszlovákosodott ruszinok leszármazottjainak, hanem 
a rekatolizált, nem ruszin reformátusok utódainak is tarthatjuk. A mai 
Kelet-Szlovákiában élő ruszinok, akik még egy századdal azelőtt ki vol-
tak téve a reformátusok missziós nyomásának, a következő évszázadban 
nemcsak saját egyházukat alakították meg, hanem maguk is képesek vol-
tak téríteni és bekebelezték az idegen etnikumú református lakosság nem 
jelentéktelen részét.

Ezeket a tényeket az is támogatja, hogy a „gyászévtized” alatt hason-
ló okok vagy motívumok a katolikus egyházba is átvezették a református 
hívőket, de jelentősen kisebb mértékben, aminek több oka volt. Első-
sorban a református lakosság által lakott területen nagyon kevés római 
katolikus plébánia működött, és a rekatolizáció folytán a reformátusok 
nem rendelkeztek jó tapasztalatokkal a katolikus egyház működésével 
kapcsolatban. A protestáns lakosságot nemegyszer olyan következmé-
nyek is motiválták, mint pl. az egyházi vagy világi büntetés kikerülése.32

A görög-katolikus egyház hasonló szerepet játszott a szepesi, ill. sá-
rosi evangélikus jobbágy lakosság körében, mint a zempléni reformátu-
31  Vö. Kárpátaljai Állami Levéltár Beregszászi Fióklevéltár, Munkácsi Görög-kato-
likus Püspökség Levéltára (F-151, opisz 26).
32  Pl. Tőketerebesen 1649-ben egy bizonyos tolvaj szüleivel együtt megígérte 
a földesúrnak, hogy ha kegyemet kap, áttér katolikusnak. Ugyanabban az egyházlá-
togatásban szól adat egy másik helybeli nőről, aki katolikus lett, hogy „a büntetést 
kerüljön ki”. Dienes, 2008. 198., 199.
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sok között, ahol ebben a korszakban (1670, de főleg a szatmári béke után) 
a ruszinok kisebb-nagyobb csoportokban mélyen beköltöztek a szlovák, 
ill. német etnikai területre. Ezekből a vármegyékből viszont jóval keve-
sebb forrás áll rendelkezésünkre. Ilyen példákat nyújt számunkra a sze-
pesi Porács község Bazilovics János munkácsi püspök által végrehajtott 
canonica visitatiója a 18. század végéről. Eszerint a plébánia nagy részét 
éppen az áttért evangélikus, sőt református hívők (convertiták) alkották.33

A ruszinok, akik a késő középkorban egy sajátos részét alkották a mai 
kelet-szlovákiai régiónak, a kora újkor elején fokozatosan betagolódtak a 
magyar társadalom szervezetébe, Ennek következtében nem kerülhették 
el az ország legjelentősebb társadalmi és szellemi folyamatainak hatásait, 
amelyeket azonban különös módon fogadtak. Egy részük, főleg Zemplén 
és Ung vármegyében, a Drugeth uradalom területén a 16. század végén, 
ill. a 17. század elején, földesurai nyomása alatt a svájci reformációt fo-
gadta el és néhány sajátos ruszin református gyülekezetet alakított ki. 
Ezek viszont a következő évtizedekben, a rekatolizáció idején visszatér-
tek régi, ortodox egyházukhoz. Egyúttal a rekatolizáció folyamatában lét-
rejöttek a ruszin ortodox papok uniói Rómával, Ungváron és Munkácson, 
ami az új, görög-katolikus vagy uniatus egyház létrehozásához vezetett. 
Mivel az unió a következő század elejég a teljes ruszin lakosságot ma-
gába foglalta, a görög-katolikus egyház a ruszinok nemzeti egyháza lett, 
és lehetővé tette az egész ruszin nép gazdasági és kulturális felemelését. 
A ruszinok azonban maguk is a rekatolizálás tényezői és terjesztői lettek, 
hatásukra görög-katolikus hitre tért át számos református, mindenekelőtt 
Zemplén és Ung vármegyében, s ugyanakkor evangélikusok is Sárosban 
és a Szepességen. Ennek köszönhetően az addigi ruszin nemzeti egyház 
három nyelvűvé vált és hatásában országos jelentőségűvé alakult.

33  Bazilovics munkácsi püspök vizitációja, Porács.
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