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1949 elejéN iNdult Meg A kárpátAljAi görögkAtolikuS 
 egyház ÜldözéSéNek MáSodik, Az elleNSégeS SzáNdékok 
SzeriNt A teljeS MegSeMMiSítéSig tArtó rAdikáliS SzAkA-
SzA. hogy példát StAtuáljoN, A bolSevik hAtAloM Az egy-
házA elhAgyáSát éS A prAvoSzláv egyházbA vAló átlépéSt 
elutASító, legköziSMertebb vároSi pApok letArtóztAtáSá-
vAl kezdte A folyAMAtot. 

Elsőként 1949. január 20-án, este 23 órakor Puskás László áldozó-
pap, püspöki tanácsos, az ungvári székesegyház lelkésze lakásán 
jelentek meg a kGB munkatársai a január 19-én kelt letartózta-

tási paranccsal. Hajnali 4 órára végezve a házkutatással és a lefoglalt 
ingóságok jegyzékével, letartóztatták, és még aznap, január 21-én 13 
órakor, majd este 21.45 órától 23.20-ig maga a nyomozóosztály főnöke, 
Akszjonov alezredes folytatta le első kihallgatását. Ezt március közepéig 
még tizenöt további kihallgatás követte, majd a koncepciós per lefolyta-
tása után, 1949. március 28-án hozott ítélettel 25 év javító-büntető mun-
katáborokban való elzárásra, továbbá 5 év jogaitól való megfosztásra 
és a tulajdonában lévő vagyon elkobzására ítélte. A dzsezkazgáni láger 
rézbányájában dolgozott, majd szívbeteg munkaképtelenként rokkant-
lágerbe került. Puskás László atya a Gulagról megroppant egészséggel 
szabadult Sztálin halála után, 1956-ban. A lágerben szerzett súlyos 
 betegsége következtében 1969. április 27-én halt meg. 

Részlet a KGB kihallgatási jegyzőkönyvéből: 

PusKás Bernadett,
byzANtiNohuNgAricA

Hetven éve 
kezdődött a 
görögkatolikus 
egyház 
felszámolása 
Kárpátalján

AZ ESEMényEK 
ELőZMényEI

A II. világháború befejezése után, 1949 elején 
a munkácsi görögkatolikus püspökség híve-
inek lélekszáma 450 ezret számlált, egyház-
községeiben és intézményeiben 270 pap szol-
gált, élén a fiatal romzsa tódor püspökkel. A 
kárpátalját 1944 októberében elfoglaló, ate-
ista ideológiájú szovjethatalom hosszú távon 
teljesen fel akarta számolni az Istenbe vetett 
hitet, mindegyik hatáskörében lévő egyházat 
és felekezetet. 1945 szeptemberében betiltot-
ták az iskolai hittant, büntették a hitoktatás 
bármely formáját, államosították az egyházi 
vagyont, a papságra súlyos jövedelemadót 
róttak ki. Miként 1946-ban Galíciában is, a 
bolsevik vezetés az Orosz Ortodox Egyház-
ba való áttérítése útján akarta megszüntetni 
a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegyét, 
természetesen nem az ortodoxia támogatá-
saként, hanem taktikai lépésként. Ezért az 
előzőleg a szerb pátriárkához tartozó helyi 
ortodox egyházmegyét átvették a moszkvai 
pátriárka jurisdikciójába, hogy alkalmassá te-
gyék az elképzelésben való együttműködésre.  

Megkezdődött a görögkatolikus templomok 
erőszakos átadása a pravoszláv egyház részé-
re. 1947 elején elvették és átadták a bazilita 
kolostorokat. A szovjethatalom által kívánt át-
térést Boldog romzsa tódor vértanú püspök, 
az egyházmegye apostoli adminisztrátora ha-
tározottan elutasította, ezért 1947. november 
1-jén meggyilkolták. 

A papokat csoportokban és egyenként a he-
lyi hatalmi szervek, ill. a szovjet egyházügyi 
 hivatal folyamatosan idézték be tájékozta-
tásra, kihallgatásokra, ezek során próbálták 
kényszeríteni az átlépést az ortodox egy-
házba, a szovjet állam által engedélyezett 
legális egyházi működés egyetlen lehetsé-
ges formájába. Ez azonban – tódor püspök 
hatásos bátorítása és kellő intézkedései, 
majd vértanúhalála hatására – 1949-ig ered-
ménytelen maradt, bár megnőtt az ingado-
zók száma. A presszió kezdeti fázisaként az 
1945–1948 közötti koncepciós perekben 32 
egyházmegyés papot ítéltek el. 1948 végén a 
vallásügyi referens a papokat és egyházgond-
nokokat Ungvárra rendelte be, s kihirdette, 
hogy a görögkatolikus papokat nem fogják 
bejegyezni, miközben a református lelkészek 

 regisztrációja megtörtént, a római katolikuso-
ké pedig folyamatban volt, azonban egyetlen 
egyházközség sem volt hajlandó áttérni.

Az ungvári püspöki székesegyházat és pa-
lotát 1949. február 17-én foglalták le és ad-
ták át a pravoszláv egyháznak. Az üldözött 
görögkatolikus papság közel felét letartóztat-
ták, 1949 után 92 főt. 1949-ben 49, 1950-ben 
36, 1951-ben 4, 1952-ben 1 papot ítéltek el, 
zömmel 25 évre. Az ártatlanul elítélt papok kö-
zül 28 nem látta viszont szeretteit. A 270 pap-
ból 128 írta alá a pártirányítás alatt álló pra-
voszláv egyházba való átvételének kérelmét. A 
letartóztatási hullám lecsengésével 49 pap az 
idősek és fiatalok közül szabadlábon maradt. 
Papi működésüket betiltották, papként termé-
szetesen csak titokban szolgálhattak, nyug-
díjból vagy különböző civil munkakörök révén 
tartották el családjukat és önmagukat. Hozzá-
juk csatlakoztak később a lágerekben életben 
maradtak, akik 1956 után amnesztiával térhet-
tek haza, s egészségi állapotuktól is függően 
folytatták szolgálatukat a katakombalétbe 
kényszerített görögkatolikus egyházban.

„Válaszoljon, önnek személy szerint, mit diktált a lelkiismerete és vallási meggyőződései 

a göRögKaToliKus És a pRavoszláv egyház egyesülÉse KÉRdÉsÉben?”

Válasz: „lelkiismeretem és vallási meggyőződéseim azt sugallták nekem, hogy életem 

végéig hűnek kell maradnom görögkatolikus hitemhez.” 
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puskás lászló atya 
életrajza

Puskás László 1910. szeptember 21-én szü-
letett az Ugocsa megyei tiszaújlakon (ma 
Vilok, Ukr), görögkatolikus családban, Pus-
kás János szabómester és kováts Mária má-
sodik gyermekeként.

A mátészalkai és beregszászi középiskolai 
tanulmányok után a beregszászi állami reál-
gimnáziumban sikeresen leérettségizett, és 
1928-ban felvételt nyert az ungvári papi sze-
mináriumba. Az ószláv és egyáltalán a szláv 

nyelvek elsajátításának kezdeti nehézségeivel párhuzamosan egyfajta 
missziós hivatástudat is formálódhatott benne a szemináriumi évek 
alatt. („Oroszok papja leszek” – írta akkoriban édesanyjának.) 

tanulmányai befejeztével megnősült. Felesége, zseltvay Mária, sok 
 generációra visszamenő kárpátaljai papi családból származott.

1933. július 12-én a nagylázi templomban Sztojka Sándor munkácsi 
görögkatolikus püspök szentelte pappá Puskás Lászlót többedmagával 
(papi jelmondata: „Mindenkor örüljetek”).

1938-ig az Ungvár-Ceholnyai Egyházközség segédlelkésze, majd az ung-
vári görögkatolikus székesegyház segédlelkésze, hitoktató. 1940-ben 
tb. esperesi címmel tüntették ki. 1941 és 1945 között az ungvári tanító-
képző hittanára. 1943-1944-ben tábori lelkészként szolgált az ungvári 
hadikórházban is.

Már 1939 óta közeli barátságban, szoros munkakapcsolatban volt 
romzsa tódor atyával, aki a szeminárium lelki vezetőjeként ekkor 
Ungvárra került. A közvetlenül az 1944-es orosz megszállás előtt püs-
pökké szentelt romzsa tódor később is rendszeresen megfordult 
Puskásék otthonában. tódor püspök megbízásából a magyarorszá-
gi püspöki, nunciusi kapcsolatok, valamint az egyházmegyén belüli, 
már csak személyes úton megvalósítható kommunikáció fenntartását 
is részben Puskás atya intézte. A szovjet bejövetel után, 1946-ban 
romzsa tódor Puskás Lászlót püspöki tanácsossá és a székesegyház 
parókushelyettesévé nevezte ki. A fokozódó megfigyelés és presszió 

körülményei között László atya részt vállalt 
a biztos elkobzásra és megsemmisítésre váró 
nagy mennyiségű imakönyv és más egyházi 
kiadványok biztonságba helyezésében. Majd 
az egyházmegye épületeinek pravoszláv tulaj-
donba vétele előtt néhány fontosabb kegy-
tárgyat és emléket is megmenekített. romzsa 
tódor püspök saját vértanúsága tévedésből 
előre bemondott hírét is László atyáék ottho-
ni rádióján hallotta meg. 1947. október végén, 
a püspök elleni merénylet után Puskás atya 
hozta haza a munkácsi kórházból a lábadozó 
tódor püspök véres ruháját, hogy azt felesé-
ge rendbe hozza. tódor püspök 1947. novem-
ber 2-án történt meggyilkolása után az egy-
házmegye rangidős kanonoka megbízásából 
Puskás László szervezte meg a vértanú püspök testének hazaszállítását 
a munkácsi kórházból az ungvári székesegyházba, a temetésre. 

A főpásztor vértanúsága nem rendítette meg az egyházmegye kitartá-
sát a rómával való egység iránti hűségben. A mind durvább nyomás, 
a szűkülő lehetőségek ellenére folytatódott a papok munkája. Puskás 
László is, bár már csak a templom épületében, folytatta az elsőáldo-
zásra készülők oktatását más papi teendői mellett, bár mind sűrűbben 
rendelték be a „bezpekára” (államvédelmi hivatal) kihallgatásra, vagy 
keresték meg az állam emberei másutt, főleg a pravoszláviára való át-
térésre biztatva, minden jókat ígérve vagy minden rosszal fenyegetve. 
Puskás atya továbbra is határozottan ellenállt e próbálkozásoknak. 
1948 decemberében ő is jelen volt az egyházügyi referens által ösz-
szehívott papi gyűlésen, ahol közölték, hogy a görögkatolikus egy-
házmegye nem kap működési engedélyt, s csak az ortodox egyházba 
átlépve maradhatnak szolgálatban a papok. Biztosan nem véletlen, 
hogy az egyházmegye 1949 januárjában megindult teljes betiltása a 
közismert, köztiszteletben álló Puskás atya letartóztatásával kezdő-
dött. 1949. január 20-án éjjel kiszálltak lakására, a hajnalig tartó ház-
kutatás során a vagyontárgyak összeírására is sor került a paplakban. 
Majd január 21-én még utoljára felajánlva az ortodoxiába való átté-
rés lehetőségét, az elutasítás után Puskás Lászlót letartóztatták. Az 
ungvári börtön 5. sz. cellájában tartották vizsgálati fogságban, majd 
március 28-án, az ítélet kihirdetése után, a Megyei Bíróság az Ukrán 
Szovjet Btk 54-4 és 54-10 cikkelyei alapján 25 évi szabadságvesztés-
re, 5 évi polgári jogfosztásra és teljes vagyonelkobzásra ítélte. Még 
megölelhette feleségét és gyermekeit a bíróság előtt az őt kísérő idős 
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Puskás László és Zseltvay Mária esküvője

Elsőáldozás Tódor püspökkel

Puskás László
szabadulása után, 1956

Puskás László
fiatal papként
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orosz börtönőr hallgatólagos engedélyével, de a bírósággal szemben 
lévő börtön ajtócsengőjét László atya már maga nyomta meg a szuro-
nyos puskáját tartó börtönőr helyett, s kezdődhetett a Gulagon letöl-
tendő szabadságvesztés.

Puskás László atya felesége, zseltvay Mária papné volta miatt már 
1947-ben elvesztette állását. Férje letartóztatásakor három gyermeké-
vel, a 14 éves Máriával, a 7 éves Lászlóval (Puskás László festőművész, 
munkácsi egyházmegyés pap 1993-tól) és az 5 éves Sándorral fedél és 
ingóságok nélkül maradva ideiglenesen az idős zseltvay nagyszülőkhöz 
költözött, alkalmi munkákat vállalt. Megélhetésüket azzal egészítették 
ki, hogy a polgári háztartás megmaradt kisebb míves darabjait árusí-
tották a piacon, ahol az egyedül maradt papnéknak külön sora volt. 
később az onokóci szanatóriumban takarítónőként dolgozott.

Puskás László atyát az ungvári börtön 25. sz. cellájából május 15-én má-
sokkal együtt teherautóval szállították a pályaudvarra, hogy a menet-
rendszerű vonathoz kapcsolt „sztolipin” rabszállító vagonban végigjárja 
a szokásos tranzitbörtönöket. A lembergi (Lviv) elosztóbörtönből a kije-
vi 1. sz. Lukjanovka-börtönbe (29. sz. cellába) került. Innen szeptember 
29-én a moszkvai elosztón keresztül a messzi kazahsztáni lágerekbe 
irányították, karagandán át. 1949-től Puskás László a dzsezkazgáni (ko-
rábban kengir, kazahsztán) munkatáborban réz-, ólom- és kőbányák-
ban, majd építkezéseken dolgozott. A személynév helyett használatos 
fogolyszáma a lágerben: CX-869.

Fennmaradt részben hivatalosan, részben illegálisan kicsempészett 
lágerleveleinek nagy része, amelyek a lágerélet fizikai és lelki szenve-
déseiről és kiszolgáltatottságáról számolnak be, ugyanakkor az erős 
hitről és a gondviselésben való bizalomról is tanúbizonyságot tesznek. 
A lágermunka mellett László atya lelkipásztori munkát is végzett: egyik 
fiatal rabtársa, kányai István a 90-es évek végén publikálta Puskás atya 
1951-es húsvéti szentmiséjének történetét, amelyet a rézbánya mélyén 
végzett nagyszámú rab számára (az őrök úgy tettek, mintha nem lát-
nának semmit), s írásában leír egy általa csodásnak tartott eseményt, 
László atya forrásfakasztását is, amely az amúgy csontszáraz rézbá-
nyában történt. Puskás László fennmaradt misenaplói tanúsága szerint 
a munkatáborokban és szabadulása után is lehetőség szerint naponta 
elvégezte a Szent Liturgiát. A börtönből hazamentett kéziratos ima- és 
misekönyve, néhány orosz és magyar nyelvű röplapszerű kézirata – 
amelyekben megtérésre, a húsvéti gyónásra és szentáldozásra buzdítja 
a rabokat – jelzik, hogy papként élt továbbra is. A munkatáborban egy 
elítélt jeles orosz irodalomtörténész, a leningrádi Puskin-intézet munka-
társa segítségével László atya tökéletesítette nagyorosz nyelvtudását. 
Ezt később Ungváron is hasznosította az oroszokra is kiterjedő illegá-
lis papi munkájában, amikor – elbeszélések szerint – az utcán sétálva 
gyóntatott, kabátja alatt adva meg a feloldozó áldást. 1952. november 
11-től másfél hónapra kórházba került, majd a bányamunka során szer-
zett szívbaja és súlyos hipertóniája miatt rokkanttá nyilvánították, és 
1954-től a terektéi 395/1 sz. rokkantlágerbe helyezték. Így naponta csu-
pán hat órát kellett dolgoznia, bár a karagandai véresen levert lágerlá-
zadás után megnövekedett a szigor.

terektéből szabadult rokkantság címén, 1956. január 7-én. Ungvárra, 
családjához tíznapos utazás után érkezett meg.

Gyakran került kórházba otthon is később, betegsége ellenére munkába 
kellett állnia. Szabadlábra helyezett, de nem rehabilitált volt politikai 
rabként csak fizikai, alacsony beosztású munkára számíthatott, fel-
téve, ha az átlagtól védettebb helyzetű munkaadóra talált. Dolgozott 
raktárosként előbb egy Ungvár melletti gyermek-tüdőszanatóriumban  

(itt dolgozott nevelőként felesége is), betanított munkásként bútorlak-
kozó is volt az egyik ungvári bútorgyárban, majd egészségének továb-
bi romlásával ismét raktáros lett (a papokról feltételezték, hogy nem 
lopnak, és képesek a rendtartásra). őt is, ahogy paptársait, a kGB to-
vábbra is megfigyelés alatt tartotta. Ennek ellenére Ungváron naponta 
misézett családja és vasárnaponként az összejövő régi hívek számára, 
gyóntatott, keresztelt, esketett, temetett – természetesen titokban. 
Olykor ismerős hívek hívására vidékre is utazott, máskor ottani paptár-
saival találkozott szűk körben a felmerülő problémák megbeszélésére. 
Ungváron is gyakran látogatott helyi paptestvéreihez, különösen jó kap-
csolatban volt Murányi Miklós vikárius atyával.

1969. április 27-én szívinfarktus érte. A rosszullét miatt kihívott isme-
retlen mentőorvosnő László atya ellenkezése dacára beadott egy injek-
ciót, amely azonnal végzetesen súlyosbította állapotát. Az időközben 
megérkező, nem messze lakó dr. kerekes az üres ampulla feliratáról 
megállapította, hogy egy szívrohamnál teljesen ellenjavallott gyógyszert 
tartalmazott, de már csak gyilkosként szidhatta az orvosnőt.

Puskás atya papi temetési szertartását otthon, a koporsó mellett nagy-
számban összegyűlt paptársai végezték este titokban; előtte fia, László 
némi erőszakkal egy belügyes ügynököt taszigált ki a házból. Másnap a 
temetés idején a temető utcájában álló rendőrségi autók tetejére sze-
relt hangszórókból vidám könnyűzene bömbölt a legnagyobb hangerő-
vel, úgy, hogy még az egymás mellett álló búcsúzók sem hallották saját 
szavukat. Ennek oka az lehetett, hogy a nem sokkal korábban elhunyt 
Bacsinszky Dániel atya (+1968. december 12.) még zavartalanul meg-
tartott temetésén az igen nagyszámú búcsúzó hívőtömeg jelenléte és 
éneke a megsemmisítettnek hirdetett egyház nagyon is töretlen erejét 
tanúsította.

Puskás László atya az ungvári 
kálvária-hegyi temetőben nyugszik.

Az ukrajnai politikai megtorlások áldozatainak 
rehabilitálásáról szóló törvény alapján 

Puskás László atyát 
1992. január 22-én rehabilitálták. 

Sztojka püspök temetésén Romzsa Tódorral, 1943


