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Vallás és etnikum kapcsolata   

a Kárpát-medencében élő ruszinok körében 

   

A második világháborút kísérő területi átalakulások nyomán a görög katolikus egyház 

tagjait a szovjet hatalom a pápa ügynökeinek tekintette, de szemet vetett annak 

vagyonára is. Céljának megvalósítására, vagyis az unitus egyház felszámolására és 

vagyonának megszerzésére „történelmi” indokokat húzott elő, és a karrierista papokat 

is felhasználta. A folyamat a kárpátaljaihoz hasonlóan ment végbe a lengyelországi és a 

csehszlovákiai görög katolikus közösség esetében is. Ennek a speciálisan közép-európai 

egyháznak a hívei legnagyobbrészt ruszinok voltak, a sztálini erőszakgépezet így egy 

teljes nemzetiséget is megszüntetett. A ruszinok és egyházuk újjászületése a 

rendszerváltás után következett be. 

  

A második világháborút kísérő területi átalakulások nyomán a görög katolikus egyház tagjait 

a szovjet hatalom a pápa ügynökeinek tekintette, de szemet vetett annak vagyonára is. 

Céljának megvalósítására, vagyis az unitus egyház felszámolására és vagyonának 

megszerzésére „történelmi” indokokat húzott elő, és a karrierista papokat is felhasználta. A 

folyamat a kárpátaljaihoz hasonlóan ment végbe a lengyelországi és a csehszlovákiai görög 

katolikus közösség esetében is. Ennek a speciálisan közép-európai egyháznak a hívei 

legnagyobbrészt ruszinok voltak, a sztálini erőszakgépezet így egy teljes nemzetiséget is 

megszüntetett. A ruszinok és egyházuk újjászületése a rendszerváltás után következett be. 

  

Az unitus egyház felszámolásának kezdete 

A Szovjetunió területi fennhatósága alatt először a Kárpátok hágóin túli területein, Galíciában 

láttak neki az ellenségesnek tekintett görög katolikus egyház felszámolásának. 1946. március 

9–10-én került sor a lembergi zsinatra, amely minden incidens nélkül zajlott le; és felszámolta 
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az 1596-os breszti zsinat rendeletét az unióról, kivált a Vatikán joghatósága alól és 

újraegyesült az orosz pravoszláv egyházzal, végül üdvözlő táviratokat küldött az 

érintetteknek. 

 Ugyanezt a forgatókönyvet akarták alkalmazni a Kárpátaljai területen is, ám itt bonyolította a 

körülményeket, hogy ez a vidék több országgal is határos volt, fennállt a nemzetközi 

konfliktus kialakulásának veszélye. Szoros – egyházi és rokoni – kapcsolat fűzte egybe a 

lakosságot a római katolikus egyházzal, amely mind a pravoszlávok, mind a kommunisták 

iránt ellenszenvvel viseltetett. Óvatosabban kellett hát nekifogni az „újraegyesítésnek”, ahogy 

a hatalom képviselői a görög katolikus egyház felszámolását diszkréten emlegették.  

 Kárpátalján a papságtól származó információk szerint a hatalom egyes képviselőinek 

hozzáállása a pravoszláv egyházhoz nem volt éppen jóindulatú. Volt olyan eset, amikor Iván 

Turjanica elvtársnak, a kárpátaljai területi kommunista párt első titkárának utasítására a 

pravoszláv templomot (Ilnica-Szinyák községben) a görög katolikusok kezelésébe adták át. 

(GARF
[1]

 fond 6991., opisz 1., gyelo 99. 66. oldal) A frissen a Szovjetunióhoz került 

Kárpátaljai területen gyakran kellett szembenézni azzal a helyzettel, hogy a területi 

közigazgatás magas rangú tisztviselői, de még a kommunista párt helyi vezetői is templomba 

járó, vallásos emberek, és többnyire a görög katolikus egyház hívei. Érthető módon nehezükre 

esett keresztülvinni olyan döntéseket, amelyek ellentétben álltak egyházuk érdekeivel és 

sértették vallásos érzelmeiket. 

 Romzsa Tódor munkácsi görög katolikus püspök tisztában volt az egyházára leselkedő 

veszéllyel, ám nem sok eszköze volt annak elhárítására. Az egyik helyi hatalmasság szerint 

„az utóbbi időben egyre gyakrabban nevezi az általa irányított egyházat egyszerűen 

katolikusnak, és nem görög katolikusnak. Két-három hónappal ez előtt levágta elég nagy 

szakállát, hogy külsőleg is úgy nézzen ki, mint a római katolikus egyház szolgálói.” (GARF 

fond 6991., opisz 1., gyelo 216. 160. oldal) 

  

A pravoszlávok gazdasági céljai  

Csak az év végén indult meg a Kárpátaljai területi végrehajtó bizottság 1946. augusztus 10-i 

662. sz. határozata értelmében az egyházi földek államosítása (beleértve a papok földjeit is). 

A helyi hatóságok azonban gyakran követtek el szabálytalanságot ennek végrehajtása során. 

„Figyelembe véve a Szovjetunió Minisztertanácsa és az USZSZK Minisztertanácsa 

határozatait, felhívtuk a Kárpátaljai területi vb figyelmét, hogy feltétlenül meg kell erősíteni a 

pravoszláv kolostorok tulajdonjogát azoknál a földterületeknél, amelyeket a gyakorlatban 

birtokolnak. Azoknak a kolostoroknak, amelyeknek nincs földje, ki kell jelölni a legközelebb 

eső városi földalapból” – jelentette az Orosz Pravoszláv Egyházügyi Tanács elnökének, 

Karpovnak a szervezet kijevi vezetője. (GARF fond 6991., opisz 1., gyelo 216. 171. oldal) 

Véleménye szerint az unitus papok azért utasították el az egyesülést a pravoszlávokkal, mert 

az egyenlő volt az elszegényedéssel. A földkérdés jelentősen fékezte a papság egyesülésének 

folyamatát. Ugyanakkor a görög katolikus papok még mindig élvezték azokat a 

kedvezményeket és kiváltságokat, amelyeket a század elején, az Osztrák–Magyar Monarchia 

fennhatósága alatt szereztek. 

  

http://www.tarsadalmiegyutteles.hu/index.php?action=view_item&item=107&chk=0214de1ea1c051c13eeb01d4a1007e87#h1
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A fent idézett levél számol be a következőkről is: „A Kárpátaljai területen működik egy 

hatalmas görög katolikus korporáció, élén Romzsa püspökkel és környezetével. A 

tulajdonukban van több mint 300 gyönyörűen berendezett templom, az oldalukon áll a 

kulákság és a helyi értelmiség jelentős része, nem is szólva a pápista (sic!) irányultságú 

hívekről. A görög katolikusok tulajdonában vannak gazdag kolostorok, amelyek közül az ún. 

Csernek-hegyi a leggazdagabb, ez képezi a görög katolikus papság gazdasági alapját 

Kárpátalján, amely az egyházi ünnepén akár 150–200 ezer hívet is vonz. Ungváron van 

Romzsa püspök rezidenciája és püspöki irányítása, amely egy egész negyedet foglal el a 

legszebb városrészben. Gyakorlatilag ez a legnagyobb lakótér az egész Kárpátalján.” (GARF 

fond 6991., opisz 1., gyelo 216. 175. oldal) 

 Ez a vagyon jelentős vonzerővel bírt a terjeszkedő pravoszláv egyház számára, hiszen annak 

– a csehszlovák éra alatti erősödése ellenére – még mindig nagyon kevés temploma volt, 

püspöke, Nyesztor nem rendelkezett reprezentatív székhellyel, sem székesegyházzal. Az 

általa vezetett pravoszláv püspökség kb. 177 templomot, imaházat és kápolnát birtokolt, az 

egyházközségei pedig többnyire szegények voltak. (GARF fond 6991., opisz 1., gyelo 216. 

176. oldal) A pravoszláv papok közül csak két fő rendelkezett felsőfokú, 35–40 fő pedig 

középfokú végzettséggel, a többinek csak alapfokú végzettsége volt, miközben az unitus 

papság felsőfokú egyházi és világi képesítést tudott felmutatni. (GARF fond 6991., opisz 1., 

gyelo 224. 16. oldal) Ez a magyarázata, hogy a pravoszláv hitre áttért lakosság gyakran nem 

fogadta el a falujába küldött papot, néha mondvacsinált ürügyekkel utasították el a kijelölt 

személyt. „Vannak esetek, amikor az egykori görög katolikus hívők nem fogadják el a 

számukra kijelölt papot, vagy azért, mert szakállas, vagy mert öreg, vagy egyéb okból, és 

kijelentik, hogy inkább pap nélkül lesznek, minthogy ilyen papjuk legyen.” (GARF Fond 

6991., opisz 1., gyelo 526. 66. oldal) A leginkább figyelemre méltó esetek azok, amikor az 

egyházközség a papjával együtt áttért a pravoszláviára, és tulajdonképpen minden maradt a 

régiben, csak kihagyták a liturgiából a pápáért mondott imát. Az is előfordult, hogy az ilyen 

papok kigúnyolták a valódi pravoszláv érzelmű híveket, mondván: valójában belőlük lett ily 

módon görög katolikus. 

 A pravoszláv papok sérelmezték az ilyen eljárást, mert abban bíztak, hogy jutalomból 

megkapják a gazdag unitus egyházközségeket a szép földdel és a tágas papi lakással. A 

hatalom emberei azonban inkább az áttérőket jutalmazták, mert arra számítottak, az efféle 

elismerés a még kitartókat is az „újraegyesülésre” motiválja majd. A pravoszláv papság 

anyagi helyzetének mielőbbi rendezését azzal próbálták elérni, hogy hazaszeretetüket és 

vezérük iránti odaadásukat hangsúlyozták. 

 A Kárpátaljai terület pravoszláv egyháza életében 1947 első negyedévében fontos esemény 

következett be: a munkácsi Csernek-hegyi kolostor átadása a pravoszlávoknak, amely 

mintegy 300 évig a görög katolikus egyház fennhatósága alatt állt, és a kommunisták 

meggyőződése szerint jelentős eszközként szolgált a Vatikánnak agresszív keleti 

törekvéseihez. 1947. március 25-én reggel a kolostort elfoglalták a pravoszláv szerzetesek, 

akik átvették a görög katolikusoktól a gazdasági javakat és több mint százezer rubel 

készpénzt. Az átadást a leltárral együtt egy speciális jegyzőkönyvben rögzítették. (GARF fond 

6991, opisz 3., gyelo 1112. 97. oldal) 

 A Kárpátaljai területen élő pravoszlávok vezetésére kijelölt Nyesztor püspök rögtön 

Kárpátaljára érkezése után nekilátott a „reformoknak”, azaz saját embereivel: rokonaival vette 

magát körül. Ezt azzal a céllal tette, hogy senki ne zavarhassa az egyházmegye vagyonának és 

bevételeinek elsikkasztásában. Nyesztor kapzsisága anyagot szolgáltatott a szovjet hatalom 
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ellenségeinek, és ürügyévé vált az ellenséges propagandának, írta Ungváron készült 

jelentésében Lintur, az egyházügyi tanács kárpátaljai megbízottja 1947. július 1-jén. (GARF 

fond 6991., opisz 1., gyelo 224. 14. oldal) Nyesztort a sorozatos panaszok után lemondatták, 

és Makariosz érseket állították a helyére. 

 Meg kellett oldani a pravoszláv egyház székhelyének kérdését is; a hatóságok ezt is 

egyszerűen elintézték: „a Kárpátaljai területi végrehajtó bizottság 1947. július 25-i határozata 

értelmében a görög katolikus székesegyház és a görög katolikus püspöki rezidencia Ungváron 

tovább nem az unitusoké, ingyenes és korlátlan használatba vette a pravoszláv egyház 

Ungvár-munkácsi püspöksége.” (GARF fond 6991., opisz 1., gyelo 224. 26. oldal) 

  

A pravoszlávok sikerei Romzsa halála után 

Az „újraegyesülés” legfőbb akadálya Romzsa püspök személye volt. Ezt hivatalos formában 

is több alkalommal megfogalmazták, és 1947 nyarán Hruscsov javaslatára maga Sztálin 

rendelte el a püspök likvidálását. (Ezt a szakirodalom tényként kezeli; állítólag a Kárpátaljai 

Területi Állami Levéltárban fellelhető az erre vonatkozó utasítás, én magam eddig nem 

bukkantam olyan forrásra, amely ezt valóban alátámasztaná.) Így következett be 1947. 

október 27-én Romzsa püspök balesete, amelynek következtében november 1-jén a munkácsi 

városi kórházban elhunyt. Temetésére november 4-én, Ungváron került sor. Az ungvári 

székesegyház és a püspöki palota átadását követően, 1949. február 16-án Murányi Miklós 

vikárius, aki Romzsa püspök halála után vette át az egyház vezetését, az unitus papok 

tudomására hozta, hogy beszünteti káptalani vikáriusi tevékenységét, a káptalan pedig 

megszűnik. 

Az ekkortájt keletkezett források szerint mindössze 39 volt unitus pap egyesült; a papság 

három különböző módon reagált a fejleményekre: 

1. A progresszívebbek elmentek Makarioszhoz és kérték az újraegyesülést. 2. A 

reakciósabbak elmentek a Vallási Kultuszok Ügyeinek Tanácsa kárpátaljai területi 

megbízottjához, és közölték: mivel a káptalan megszűnt, ők nem papok többé, polgári 

foglalkozást kívánnak vállalni. 3. A legreakciósabbak maradtak az egyházközségükben, és 

folytatták a harcot az unió megőrzéséért. (GARF fond 6991., opisz 1., gyelo 367. 23. oldal) 

  

Az újraegyesült papok tevékenysége 

A római katolikus papok aktívan agitáltak az unió mellett, ezzel vonzották magukhoz az 

egykori görög katolikusokat. Bizonyos falvakban a görög katolikus lakosság, amely nem akart 

áttérni a pravoszláviára, automatikusan a római katolikus templomot kezdte látogatni. Jelentős 

problémának bizonyult, hogy az egykori görög katolikus papok többsége a lakhelyén maradt, 

részben megőrizve így befolyását egykori és még kitartó, át nem tért hívei fölött. Ezért azután 

Kijevben 1949. augusztus 25-én az alábbi utasítást adták ki: Ki kell telepíteni az unitus 

papokat a parókiáról, és nem kell nekik polgári munkát adni azokban a falvakban, ahol 

papként dolgoztak, hanem olyan feltételeket kell teremteni, hogy elhagyják a falut. Ellenkező 

esetben nem lesz béke a hívők között.  Meg kell tiltani az unitus papságnak az utazgatást 

azokban a falvakban, amelyek nem az ő egyházközségük területén vannak, és meg kell tiltani 
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a vallásos szertartások végzését az otthonukban. Nem öreg papokat kell küldeni, akik a 

kényelmes, nyugodt, jövedelmező helyeket keresik. Itt harc folyik; kemény és rátermett 

emberekre van szükség. (GARF Fond 6991., opisz 1., gyelo 367. 14. oldal) 

 A Kárpátaljai területen 1949. augusztus 10-ére mind a 366 görög katolikus templom (vagy 

229 egyházközség, illetve vallási közösség) újraegyesült az orosz pravoszláv egyházzal.  Az 

unitus papok is megkezdték az újraegyesülést. Makariosz püspökhöz a papokkal együtt 

küldöttség érkezett Beregszászról, amelynek 2 magyar és 2 ukrán tagja volt, hogy kérjék az 

újraegyesülést a pravoszláv egyházzal. A Beregszászi körzet hívei és papjai feltették a kérdést 

Makariosznak, hogy megőrizhetik-e az új gregorián naptárt és ünnepelhetnek-e az új módi 

szerint, valamint kérték, engedélyezzenek nekik két liturgiát, az egyiket szláv, a másikat 

magyar nyelven, ahogy az unitusok alatt volt. 

 Makariosz érsek eleget tett kéréseiknek. (GARF Fond 6991., opisz 1., gyelo 526. 23. oldal) 

Ez volt az első eset arra, hogy a pravoszláv egyház tömeges sikert ért el a magyar 

nemzetiségű lakosság körében. 

 Egyes településeken a pravoszláv pap az újraegyesítés óta senkit nem házasított és nem 

keresztelt. Bár ekkor is volt több esküvő, és sok gyermek született, az esketés és a keresztelés 

az unitus papnál zajlott. Tekintettel arra, hogy Kárpátalján az unitus papság zárt kasztot 

alkotott, rokoni szálak kötötték őket egymáshoz, az újraegyesítés munkáját volt unitus 

papoknak kellett végezniük. (GARF fond 6991., opisz 1., gyelo 367. 226–227. oldal) 

 A pravoszláv egyház Kárpátalján 1949 közepére 260 pappal, 360 egyházközséggel, 589 

templommal rendelkezett. Az egykori püspöki káptalanból egyetlen pap sem egyesült, 

jelentette Kijevbe Sersztyuk, a Tanács kárpátaljai megbízottja 1949. július 20-án. (GARF 

fond 6991., opisz 1., gyelo 367. 60. oldal) 

 Az ungvári görög katolikus női kolostor önmagát számolta fel 1949-ben, a kolostor épületét 

átadták az állami egyetemnek kollégium céljára. 

  

Egy beszédes példa 

Glubokoje község az Ungvári körzetben található, 60 udvarból állt, 1946-ig a lakosság 

majdnem fele szlovák nemzetiségű volt, szinte mind katolikus vallásúak. 1950. szeptember 

19-én, vasárnap a római katolikus templomba csoportosan mentek a hívők, különösen sok volt 

a jól öltözött fiatal. Tiszta ruhába öltözött nők és férfiak, hangosan éneklő kórus töltötte meg 

az épületet, látszott az előző esti felkészülés eredménye. A pravoszláv templom is megtelt 

hívőkkel, de ezek többnyire egyszerű öltözetű ifjak, sok férfi és asszony viselt saját készítésű 

kabátot. 

 A Tanács kárpátaljai területi képviselője szomorúan állapította meg, hogy a két imaház 

látogatóinak külső képe jól szemlélteti a köztük lévő szociális különbséget. Különösen 

sérelmesnek tartotta, hogy a helyi értelmiség nem a pravoszláv hívők számát gyarapította. 

Következtetése: a római katolikus pap jövedelemadóját kétszeresére kell emelni! (GARF fond 

6991., opisz 3., gyelo 48., jed. hr. 1114. 156–157. oldal) 
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 Az üldöztetés, a gazdasági fenyegetés és a letartóztatások hatására 1949 végére teljesen 

befejeződött a kárpátaljai görög katolikus egyház hivatalos felszámolása. 

  

Az unitus egyház feltámadása a rendszerváltás idején  

Mihail Gorbacsov pártfőtitkár 1988-ban hirdette meg a glasznoszty, azaz a nyilvánosság előtt 

zajló közélet követelményét. Az ukrán görög katolikusok már régóta határozott készültségben 

álltak, több mint negyven éve várták, hogy eljöjjön az idejük. Ráadásul tekintélyes pártfogóra 

találtak II. János Pál pápa személyében, és követeléseikkel egy bombához hasonlóan 

robbantották szét a Vatikán és a moszkvai patriarchátus közötti javuló viszonyt. 

 A hívek küldöttsége három püspök irányításával 1989 májusában petíciót adott át 

Gorbacsovnak. Ettől a pillanattól kezdve Moszkvában négy hónapon keresztül váltották 

egymást a hívők csoportjai, éhségsztrájkot jelentettek be az ukrajnai görög katolikus egyház 

legalizálásának támogatására. 

 A Novosztyi (APN) sajtóügynökség közölte az ukrán vallásügyi tanács 1989. november 20-i 

lakonikus jelentését, amely összességében arról szólt, hogy „a görög katolikusok 

rendelkeznek mindazokkal a jogokkal, amelyeket az Ukrán Köztársaságnak a vallási 

egyesületekről szóló törvénye biztosít”. Az ukrán katolikusok határozottan válaszoltak a 

legalizálásnak erre a megkésett és korlátozott ígéretére, önállóan harcolva ki maguknak a 

valaha az ő tulajdonukban álló, később az orosz pravoszláv egyháznak átadott kultikus 

épületeket. 

 Ahol az 1940-es években kezdetét vette a görög katolikus egyház felszámolása, most ott 

bontakozott ki elsőként széles népmozgalom: 1990-ben Galíciában több mint ezer templomot 

szereztek vissza; 370 pravoszláv pap ment át az ukrán görög katolikus egyházhoz. A folyamat 

Kárpátalját is elérte, ott az év során 12 templomot vettek vissza a pravoszláv egyháztól 

(Caprio 2005-2006: 568). 1991 októberében a kárpátaljai görög katolikusok visszakapták az 

ungvári székesegyházukat. 

 A szovjet kormány rendelete, amely visszahelyezte jogaiba Kárpátalja görög katolikus 

egyházát, 1989. december 13-án jelent meg. Akárcsak Galíciában, itt is gyakoriak voltak a két 

egyház hívei közötti konfliktusok, amelyek elsősorban a templomok használata miatt 

bontakoztak ki, és gyakran torkollottak verekedésbe, szélsőséges esetben a templom 

felgyújtásába. A viszonyok mindmáig nem tisztultak le teljesen, hiszen az unitus egyház 

felszámolásának éveiben a magyar anyanyelvű hívők gyakran csatlakoztak a római katolikus 

egyházhoz, de a magyar nyelvű istentisztelet igénye miatt akár a reformátushoz is. A jelen 

paróchusai számára súlyos dilemmát jelent, mi történjen velük: maradjanak-e a nehéz időkben 

őket befogadó egyháznál vagy térjenek vissza anyaegyházukhoz? 

 Az, hogy az ukrán katolikusok „kiharcolták”, hogy visszakapják a valaha tulajdonukban állt 

templomokat, kiváltotta a pravoszlávok tiltakozását. A Vatikán  négyoldalú bizottság 

felállítását szorgalmazta azoknak a gyakorlati kérdéseknek a megoldására, amelyek a 

pravoszlávok és a keleti szertartású katolikusok viszonyának rendezése során álltak elő. A 

bizottság 1990. március 6-tól 13-ig tartó munkája azonban azért ért véget, mert Moszkva nem 

volt hajlandó elismerni a lembergi zsinat érvénytelenségét, továbbá a görög katolikus egyház 

és egyházszervezetének törvényességét. 
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 Pravoszláv részről a katolikusokkal szemben felmerülő gyakori tiltakozások és vádaskodások 

valójában inkább kulturális és politikai jellegűek, és nem támaszthatók alá konkrét vádakkal. 

1991-től kezdve alapvetően két vádpont ismétlődik módszeresen: az unitusok visszaélései 

Nyugat-Ukrajnában és a külföldi misszionáriusok prozelitizmusa az orosz egyház kánoni 

területén. Nem szabad elfelejteni, hogy Ukrajna a keleti szlávok megkeresztelésének bölcsője, 

és ráadásul az összes „orosz földek” közül a legvallásosabb régió, ahol a legnagyobb a 

vonzódás a papság és a szerzetesség iránt. A templomok és kolostorok száma Ukrajnában 

minimum háromszor akkora, mint általában Oroszországban, és érthető, hogy a moszkvai 

patriarchátus nem akarja olyan könnyen feladni a befolyását ebben a régióban, amely az 

oroszok véleménye szerint bármely pillanatban visszatérhet a hatalmas haza kötelékébe.  

  

Irodalom 

Bendász István 2000: Öt év a szögesdrót mögött. Abaliget, Lámpás Kiadó. 

 Botlik József 1997: Hármas kereszt alatt. Görög katolikusok Kárpátalján az ungvári uniótól 

napjainkig (1646–1997). Budapest, Hatodik Síp Alapítvány – Új Mandátum Könyvkiadó. 

 Stefano Caprio 2005–2006: Gyialog katolicseszkoj i russzkoj pravoszlavnoj cerkvej vo vtoroj 

polovinye XX. veka. [A katolikus és az orosz pravoszláv egyház párbeszéde a XX. század 

második felében.] In:  Angelo Tamborra: Katolicseszkaja cerkov i russzkoje pravoszlavije. 

Dva veka protyivosztojanyija i gyialoga. [A katolikus egyház és az orosz pravoszlávia. Az 

ellenállás és a párbeszéd két évszázada.] BBI Kiadó, Moszkva, é. n. 511–581. 

 Pilipkó Erzsébet 2010: Identitás és hit III. A kárpátaljai magyar görög katolikusok 

identifikációs útjai. Kárpátaljai Magyar Könyvek. Ungvár–Budapest. 

   

Jegyzetek 
 

 

A tanulmány a Balassi Intézet Klebelsberg Ösztöndíjának támogatásával készült. 

 [1] Goszudarsztvennij Arhiv Rosszijszkoj Federácii (Az Orosz Föderáció Állami Levéltára). 
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Abstract 

Andrea Gönczi 

Relations of religion and ethnicity among the Rusins living 

in Transcarpathia 

  

As a result of the territorial changes of World War II., the Soviet power considered the Greek 

Catholic Church as the agent of the Pope, furthermore a demand was formed on their estate. 

The same process occurred in the case of the Uniate Church in Poland and in Czechoslovakia. 

The members of the especially East and Central European church were mostly Rusins, 

accordingly a whole ethnicity was terminated by the violence organization of Stalin. The 

renaissance of the Rusins and their church took place after the political transition in 1989. 
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