
1 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

 

 

 

 

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI 

 

 

 

A MUNKÁCSI GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZMEGYE 

TÖRTÉNETE 1848–1849-BEN 

 

 

 

 

 

Molnár Ferenc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2018  

 



2 

  

 



3 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI 

 

Molnár Ferenc 

 

 

A MUNKÁCSI GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZMEGYE 

TÖRTÉNETE 1848–1849-BEN 

 

Történelemtudományi Doktori Iskola 

Doktori Iskola vezetője: Dr. Erdődy Gábor (DSc) 

 

Új- és Jelenkori Magyar Történelem Doktori Program 

Programvezető: Dr. Varga Zsuzsanna (DSc) 

 

A bizottság tagjai és tudományos fokozatuk: 

 

A bizottság elnöke: Dr. Varga Zsuzsanna (DSc) 

Felkért bírálók:  Dr. Csorba László (DSc) 

 Dr. Hermann Róbert (DSc) 

A bizottság titkára: Dr. Manhercz Orsolya (PhD) 

A bizottság további tagjai: Dr. Pajkossy Gábor (CSc) 

 Dr. Zakar Péter (PhD) 

 Dr. Solymosi József (PhD) 

 

Témavezető: Dr. Erdődy Gábor (DSc) 

 

 

 

 

Budapest, 2018  

 



4 

I. A téma jelentősége, historiográfiai előzményei 

 

Az 1848. évi tavaszi események Magyarországon új helyzetet teremtettek. Az ország 

történetében először a magyar törvényhozásnak felelős kormány alakult, amelynek első 

intézkedései között szerepelt a jobbágyság intézményének megszüntetése. Az V. Ferdinánd 

király által szentesített áprilisi törvények alapjában rengették meg a feudális berendezkedést. 

Az utolsó reformkori országgyűlés olyan törvényeket dolgozott ki, amelyek utat nyitottak az 

ország polgári átalakulása előtt. 

1848 tavaszának egyik leglényegesebb kérdése az állam és az egyház viszonyának 

meghatározása volt. A Batthyány-kormány és a katolikus egyház vezetői közötti viszony nem 

volt problémamentes. A katolikus egyház elvesztette államvallási státuszát. 

A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye az 1848–1849. évi magyar forradalom és 

szabadságharc idején játszott szerepe történetírásunk kevésbé kutatott témái közé tartozik. E 

ténnyel először doktori tanulmányaim kezdetén szembesültem. A hét vármegye és a Hajdú-

kerület területét magába foglaló püspökség egyedülálló szerepet töltött be a joghatósága alá 

tartozó ruszin, magyar és román ajkú népesség által lakott hátország biztosításában. 

Doktori értekezésem a munkácsi egyházmegye 1848–49. évi történetét kívánja 

feldolgozni. Ennek megfelelően alakítottam ki dolgozatom szerkezetét. 

A fordulatokkal teli két esztendő történetének vizsgálatát a téma historiográfiájának és 

levéltári forrásainak áttekintésével kezdem. Ezt követően bemutatom a ruszin dominanciájú 

görögkatolikus egyház létrejöttéhez vezető út legfontosabb állomásait (a ruszinok 

magyarországi letelepedése, az ún. ungvári és munkácsi unió, az egyházmegye kanonizálása 

stb.). Ebben a fejezetben a munkácsi egyházmegye történetét Popovics Bazil püspök 

beiktatásáig (1838) követem nyomon. 

A második fejezetben a munkácsi egyházmegye 1848 előtti helyzetét taglalom. Ennek 

keretében ismertetem a püspökség 1847. évi statisztikai adatait, majd szót ejtek Popovics 

püspök 1848 előtti tevékenységéről, illetve a görögkatolikus klérust ért pánszláv vádakról. 

A disszertáció harmadik fejezete a munkácsi egyházmegye 1848–1849. évi magyar 

forradalom és szabadságharc oldalán kifejtett tevékenységével foglalkozik. Itt azokat az 

eredményeket és kihívásokat kívánom bemutatni, amelyek a püspök és a klérus magyar 

vezetők iránti kötelezettségeiből adódtak. Emellett kitérek arra is, hogy miért jelenhetett meg 

a magyar kormánnyal együttműködő görögkatolikus papság ellenségképként az országos 

sajtóban. Bemutatásra kerül továbbá a klérus szabadságharc idején kifejtett tevékenysége és 

szerepe is. 
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A negyedik fejezetben a munkácsi egyházmegye érdekérvényesítési kezdeményezéseit 

ismertetem. A papi illetmény-kiegészítés, a kultuszminisztériumon belüli megalakítandó 

önálló görögkatolikus osztály, vagy egy jövőbeni munkácsi érsekség felállításának vizsgálata 

által betekintést nyerhetünk a püspökség magyar kormányhoz és a katolikus egyházhoz 

fűződő viszonyába. 

A kutatás során több kérdés is megfogalmazódott a munkácsi püspökség 1848–1849. 

évi szerepvállalását illetően. A továbbiakban ezek közül néhány nagyobb témát emelnék ki. 

Egyrészt arra szeretnék választ keresni, milyen szerepet játszott a Popovics püspök által 

vezetett egyházmegye a magyar szabadságküzdelmek idején. A magyar kormányzat milyen 

elvárásokat fogalmazott meg a klérus irányába, illetve a papság mennyire mutatkozott 

fogékonynak ezen igények teljesítésében? Ezzel összefüggésben a munkácsi püspökség és a 

magyar kormányzat viszonyát is górcső alá kívánom venni. Arra is választ szeretnék kapni, 

hogy a magyar vezetés milyen képet alakított ki a ruszin görögkatolikus klérusról. További 

vizsgálat tárgyát képezi, hogyan alakult a munkácsi püspökség és a magyar katolikus egyház 

kapcsolata. Milyen közös és eltérő célokat fogalmaztak meg Ungváron és Esztergomban? 

Ezen kívül azt a kérdést is felteszem, hogy milyen kezdeményezéseket tett az ungvári 

szentszék az egyházmegye érdekérvényesítése irányába. Milyen sikerek és kudarcok kísérték 

a munkácsi püspökség e lépéseit? 

A munkácsi egyházmegye 1848–1849-es történetével foglalkozó meglehetősen 

szegényes szakirodalom főként a püspökség papjainak lojalitását és hazafiasságát emeli ki. 

Ennek alátámasztására több példát szoktak felhozni. Egyrészt ismertetik, hogy az unitus 

egyház támogatta a változásokat, Popovics Bazil (Vazul, 1796–1864) munkácsi püspök pedig 

felkérte papjait a forradalom, majd a szabadságharc támogatására. Másrészt e munkák 

említést szoktak még tenni arról, hogy a harcokban több mint 80 felszentelt görögkatolikus 

pap vett részt nemzetőrtisztként, tábori lelkészként és haditudósítóként. A munkácsi 

püspökség történetéről megjelenő írások és tanulmányok nem minden esetben támaszkodtak 

az elsődleges forrásokra, illetve vették figyelembe a korszerű tudományosság 

alapkritériumait. 

A mai értelemben vett Kárpátalja területe 1848–1849. évi történetének legszakszerűbb 

feltárását Solymosi József Forradalom és szabadságharc Északkelet-Magyarországon 1848–

1849-ben című könyve adja, amely egyben a szerző doktori értekezése is. Solymosi 

összefoglalása négy vármegye eseményeinek bemutatására vállalkozik, oly módon, hogy a 

hadtörténeti kérdések fejtegetése mellett komplex helytörténeti, gazdaságtörténeti, 

társadalomtörténeti és vártörténeti kutatásai eredményeit is közli. Helyenként kitér a régió 
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főbb nemzetiségi mozgalmaira és a görögkatolikus papság szerepére. Ugyanakkor a szerző 

nem használta fel a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár forrásait és mellőzi a munkácsi 

püspökség történetének részletes bemutatását. 

Az északkelet-magyarországi régió 1848–49-es eseményeit legelőször a kortársak 

jegyezték le. Várady Gábor, a Máramarosi Önkéntes Zászlóaljból szervezett 105. 

honvédzászlóalj parancsnoka, Hulló levelek című írásgyűjteménye a görögkatolikusok által 

több mint 80 százalékban lakott Máramaros vármegye és a helyben toborzott nemzetiségi 

katonaság mindennapjait eleveníti fel. Lehoczky Tivadar, aki a főhadszíntéren tüzérként 

harcolt, később a Schönborn-uradalom jogtanácsaként, elsősorban régészeti kutatásaival hívta 

fel magára az ország közvéleményének figyelmét. A polihisztor 1899-ben adta ki Beregmegye 

és a munkácsi vár 1848–49-ben című monográfiáját, melynek igazi értékét az ott közölt 

források adják. A görögkatolikus papcsaládból származó Ivan Szilvay Önéletrajzában arról ír, 

hogy ungvári gimnazistaként hogyan élte meg a magyar forradalom és szabadságharc 

sorsfordító eseményeit, illetve az cári intervenciót. A később Uriel Meteor név alatt publikáló, 

oroszbarát irányzatot követő ruszin író munkája a görögkatolikus közösség magyar ügyhöz 

való viszonyát is bemutatja. 

A helytörténeti munkák közül Csatáry György Szabadságharc a végeken. Anno 1848-

1849, illetve Bagu Balázs Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Kárpátalján című 

szakmunkákat emelném ki. Bagu kötetének negyedik fejezete Ung, Bereg, Ugocsa és 

Máramaros megyék papjairól és lelkészeiről szól. Itt tesz említést például a tábori lelkészként 

is működő máramarosi görögkatolikus papról, Mihály Lőrincről. A szabadságharcban 

szolgáló görögkatolikus papok érdemeit először Ambrus József 19. század végén kiadott 

Paphonvédek albuma című kötete tárta az olvasó elé. 

A célzottan a munkácsi püspökség és a magyar forradalom és szabadságharc 

eseményeire fókuszáló kötetek közül kiemelkedik Bendász István Az 1848–1849-es 

szabadságharc és a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye című munkája. Dolgozata 

megírásához még a püspöki levéltár 1945 után bekövetkező államosítása előtt megkezdte 

kutatásait. Így munkája legfőbb értékét az adja, hogy olyan forrásokból is meríthetett, melyek 

ma már nem állnak rendelkezésünkre. Kutatásaim során szembesültem azzal, hogy Bendász 

kötetének első része teljes mértékben támaszkodik Kozma János Adalékok Egyházmegyénk 

történetéhez az 1848–49. szabadságharc idejéből című írására, amelyet a 20. század elején 

közölt az ungvári Görög Katholikus Szemle hasábjain. Bendász kötetében olvashatunk a 

szabadságharcban nemzetőri, katonai és tábori lelkészi szolgálatot teljesített papok és ungvári 

szeminaristák számos résztvevőjének életútjáról. Jelen sorok szerzője A Munkácsi 
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Egyházmegye 1848–1849-ben. Tanulmányok és kronológia címmel jelentette meg könyvét. 

Ebben közreadta a témáról szóló tanulmányait, illetve összeállította a püspökség 1848–49. évi 

kronológiáját. 

Közvetlenül a munkácsi egyházmegye 1848–1849. évi történetét dolgozza fel Pirigyi 

István Görög katolikusok az 1848-as szabadságharcban című szaktanulmánya. 

 

 

II. A téma forrásai és feldolgozásuk módja 

 

A feldolgozásra kerülő elsődleges források döntő hányada a Kárpátaljai Területi Állami 

Levéltár beregszászi részlegéből származik. A második világháború után a Beregszászban 

fellelhető iratokat a szovjet levéltári rendszer szabályainak megfelelően rendezték. Ez a 

gyakorlat Ukrajna függetlenné válását követően is megmaradt. Ennek megfelelően a 

kommunista hatalom által állami levéltári nyilvántartásba vett munkácsi egyházmegye 

iratanyaga a 151. számú fondban kapott helyet. A munkácsi püspökség fondján belül található 

az egyházmegye iktatókönyvének, valamint szentszéki üléseinek rövid, kivonatolt jegyzéke. E 

források nélkülözhetetlen alapot nyújtottak a doktori munka elkészítéséhez. 

Beregszászon kívül Budapesten, Esztergomban és Nyíregyházán végeztem levéltári 

kutatásokat. A Magyar Nemzeti Levéltár forrásai közül Az 1848-49-i minisztériumi levéltár 

iratait használtam fel, amelyek mikrofilmen kutathatóak. Ezek közül a Miniszterelnökség, 

Országos Honvédelmi Bizottmány, a Belügyminisztérium, valamint a Vallás- és 

Közoktatásügyi Minisztérium releváns forrásai segítettek megérteni a korabeli eseményeket. 

Az Esztergomi Prímási Levéltárban Hám János és Scitovszky János hercegprímások 

iratainak munkácsi egyházmegyére vonatkozó dokumentumait dolgoztam fel. 

 

 

III. A kutatás eredményei 

 

Az 1848–49-es események előestéjén a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye számos 

kihívással nézett szembe. A püspökség helyzetét meghatározta a bécsi udvarral kialakított 

kapcsolata, amelyet egyfajta kettősség jellemzett. Ungváron hálásak voltak a Habsburgoknak, 

hogy segítséget nyújtottak az egyházmegye kanonizálásához. Mária Terézia hathatós 

támogatásával a munkácsi egyházmegyét az esztergomi érsek joghatósága alá rendelték, 

megszüntetve ezzel az egri püspök egyesültekre gyakorolt befolyását. 
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A forradalom előtti kormánystruktúra nem kedvezett a görögkatolikusoknak. A 

Helytartótanácsnál lévő kormányszékeknél az unitusokat érintő kérdéseket latin szertartású 

előadókra bízták, akik nem törekedtek a munkácsi püspökség érdekeinek érvényesítésére. 

Mivel ezen előadók általában római katolikus püspökök voltak, ezért a görög szertartásúak 

körében tovább nőtt a latin egyházi vezetőkkel szembeni bizalmatlanság. Az ungvári 

szentszék számára további kihívást jelentett, hogy papságát – a reformkorban megerősödő 

nacionalista áramlatok hatására – egyre többször gyanúsították meg pánszlávizmussal és 

cárbarátsággal. E vádak alaptalannak bizonyultak. A püspökség legcsekélyebb 

érdekérvényesítési lépései a nemesi közvélemény aránytalanul heves tiltakozását váltották ki. 

A munkácsi egyházmegye élén 1838-tól az a Popovics Bazil állt, aki 16 éves 

egyházigazgatási tapasztalatokat szerzett az eperjesi püspökségben. Popovics a reformkor 

késői szakaszában számos eredményt ért el. Az egyházmegyében jelentős építkezések folytak, 

számottevően megemelkedtek a különböző alapítványok jövedelmei, valamint a papi 

özvegyek és árvák juttatásai is. 

Az 1848–49. évi események markánsan éreztették hatásukat a munkácsi püspökség 

területén. A március 15-i pesti forradalmat követően megalakult az első felelős magyar 

kormány, amelyet a kialakult helyzetben a konzervatív körök is elfogadtak. Popovics püspök 

és szentszéke is támogatta a változásokat. Ez a tény nagy jelentőséggel bírt, hiszen az ország 

északkeleti részén fekvő egyházmegyének jelentős számú ruszin, román és magyar ajkú híve 

volt. A munkácsi püspökség a szabadságharc hátországaként, az Országos Honvédelmi 

Bizottmány Debrecenbe költözése után pedig közvetlen hátországaként funkcionált. Így a 

klérusnak stratégiai szerepe volt a régió nemzetiségi békéjének biztosításában. 

Popovics püspök és papsága a kezdetektől igyekezett együttműködni a márciusi 

forradalomból kinőtt magyar hatalommal. Az ungvári szentszék 1848 tavaszán körlevelek 

formájában szólítja fel a klérust és a híveket a Batthyány-kormány támogatására, a 

közbiztonság és a rend fenntartására. Az áprilisi törvények szentesítését követően a falusi 

papok voltak azok, akik elmagyarázták a többségében írástudatlan nemzetiségi parasztoknak, 

hogyan kell értelmezni a törvényeket. A görögkatolikus papság komoly szerepet játszott az 

első felelős magyar kormány hatalmának megszilárdításában. Az események szabadságharcba 

való fordulásával egyre több feladat hárult a klérusra: 1848 őszén a máramarosi román 

települések, míg 1849 elején a megye galíciai határszélén fekvő ruszin falvak lakosságának 

egy része viseltetett ellenségesen a magyar hatalom iránt. Mindkét nemzetiségi mozgolódás 

közös pontja volt, hogy azokat külső felbujtó erők táplálták. Az ellenség térnyerésének 

kedvezett, hogy a térségben nem állomásoztak jelentős számú magyar csapatok. Az ide 
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érkező magyar katonai erősítés és a görögkatolikus papsággal együttműködő Mihályi Gábor 

kormánybiztos viszonylag rövid idő alatt pacifikálta a helyi nemzetiségeket. Ezzel sikerült 

elejét venni egy kiterjedő nemzetiségi konfliktusnak és biztosítani az északkelet-

magyarországi hátország nyugalmát, az ottani közigazgatás és honvédtoborzás munkájának 

zökkenőmentességét. 

Popovics püspök magatartásmódjában mindazonáltal megfigyelhető egyfajta óvatosság 

is. Ezt támasztják alá a források és a főpásztor azon védőirata is, amelyben a császári-királyi 

hatóságok előtt kívánja tisztázni magát. Fontos megjegyezni, hogy Popovics helyzetét 

meghatározta a magyar hatóságok 1849 augusztusáig tartó ungvári jelenléte. Ebben a 

helyzetben a magyar hatalommal való együttműködés volt az egyetlen reális lehetőség. 

Popovics védőiratában hangsúlyozza, hogy kerülni kívánta az udvarral való nyílt 

konfrontációt, ezért március közepén elutasította a Pozsonyból Bécsbe menesztett 

országgyűlési küldöttségben való részvételt. Szeptember 17-én pedig otthagyta Pestet, s többé 

nem vett részt a felsőházi munkában. Valójában egy olyan püspök képe rajzolódik ki előttünk, 

aki minden körülmények között saját egyházmegyéje érdekeit képviselte. 

1848–49 bővelkedett a politikai és katonai fordulatokban. Popovicstól mindig is távolt 

állt a szélsőségesség bármilyen formája, tetteit a higgadtság és a megfontoltság jellemezte. 

Számára a legideálisabb helyzet az lett volna, ha megmarad az udvar és a magyar kormány 

1848 tavaszán kötött kompromisszuma. A püspök valószínűleg nem buzdította papjait és az 

ungvári szeminaristákat, hogy a reverendát honvédegyenruhára cseréljék. Ezzel egyidejűleg 

tisztában volt vele, hogy az e gyakorlat elleni heves tiltakozása kiváltaná a magyar vezető 

körök rosszallását. 

Popovics hajlandó volt alkalmazkodni az 1848 őszén bekövetkezett változásokhoz és 

kiállni a szabadságharc ügye mellett, viszont határozottan és sikeresen felemelte szavát az 

ungvári papképző szeminárium honvédség általi kisajátítása ellen. A helyzet úgy hozta, hogy 

Ungváron neki kellett hálaadó misét celebrálnia a magyar függetlenségért. 1849. július végén 

pedig ő szentelte fel a városban megforduló Kazinczy-hadosztály néhány zászlóaljának 

lobogóját. Ezek mind-mind olyan tettek voltak, amelyeket teljesítenie kellett, mert ha ezeket 

megtagadja, komoly retorziókra számíthatott volna. A híveiért és papságáért felelősséget érző 

főpásztor nem kockáztathatta ezt. Így az egyházmegyei vezetés a Habsburg-trónfosztás után is 

végrehajtotta a magyar kormány rendeleteit. Az orosz intervenció hírére keresztes háborút, 

böjtöt, körmentek tartását hirdetett. A munkácsi püspök valószínűleg azért is tartott ki a 

legvégsőkig, mivel úgy vélhette, útmutatásai segítségével így tudja leginkább megóvni 

egyházmegyéjét. Popovics óvatosságára jellemző volt, hogy amíg a harcok folytak, addig nem 
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kívánt olyan ügyeket megvitatni, amelyek megoszthatják klérusát. Ilyenek voltak a papi 

házasodás vagy az egyházmegyei zsinattartás kérdései is. 

Az áprilisi törvények komoly lehetőségeket is tartogatottak a munkácsi egyházmegye 

számára. Popovics és köre ezt viszonylag hamar felismerte. Az állam és egyház között 

kialakult vitában a munkácsi püspök egyértelműen a magyar kormány mellett tette le a 

voksát. A liberálisok által elfogadott törvények ígéretet tettek az alsópapság és az oktatási 

intézmények állami forrásokból való finanszírozására. Ha ez megvalósul, jelentős mértékben 

tehermentesítette volna a nagy kiterjedésű, de szerény belső jövedelemmel rendelkező 

munkácsi egyházmegyét. 1848 tavaszán a magyar katolikus egyház által képviselt autonómia-

mozgalom ezzel ellentétben azt irányozta elő, hogy minden egyházmegye a saját vagyonából 

gondoskodjon klérusa és oktatási intézményei szükségleteiről. Esztergom és Ungvár 

kapcsolatát ezen kívül történelmi sérelmek is terhelték. A munkácsi püspökség még 1848-ban 

is emlékezett azokra az időkre, amikor a latin plébánosok másodrangú katolikusokként 

kezelték bizánci szertartású kollégáikat. Ezeket az okokat mérlegelve, nem meglepő, hogy a 

görögkatolikusok több kérdésben is a magyar kormánytól vártak segítséget. 

A munkácsi püspökség talán legégetőbb kérdése a papi illetmény-kiegészítés ügye, az 

ún. kongrua-kérdés volt. A több évtizede húzódó problémával Eötvös József 

kultuszminisztériumának és a Kossuth vezette Országos Honvédelmi Bizottmánynak is 

foglalkoznia kellett. Kossuth egy 1848. áprilisi Eötvöshöz írt leveléből tudjuk, hogy stratégiai 

kérdésként kezelte a nemzetiségi többségű északkelet-magyarországi hátországban szolgáló 

papság megnyerését. Ennek bizonyítéka, hogy 1849 első negyedére biztosította a munkácsi 

püspökség klérusának papi illetménykiegészítését, amely rendkívül pozitív visszhangot keltett 

szerte az egyházmegyében. Az más kérdés, hogy az ország katonai kiadásai nem engedték 

meg a kongrua további folyósítását. Ugyancsak 1848 végére született megállapodás arról is, 

hogy a katolikus egyház beleegyezik javainak arányosításába. Ezt Ungváron is kedvezően 

ítélték meg, hiszen úgy tartották, hogy a munkácsi egyházmegyére eső rész meghaladja a 

püspökség belső jövedelmének szintjét. 

A munkácsi egyházmegye kezdeményezései közül kiemelhetjük még a kormányzati és 

az egyházszervezeten belüli érdekérvényesítő szándékokat. Már az első felelős magyar 

kormányon belül megalakult a Katolikus Egyházi Osztály, amely az egyesültek ügyeit is 

kezelte. Eötvös József és Horváth Mihály kultuszminiszterek is e főhatóság kötelékében 

kívántak görögkatolikusokat is alkalmazni. Ungváron azonban nem elégedtek meg a 

miniszteri ajánlatokkal, hanem fontosnak tartották, hogy hozzanak létre egy önálló 
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görögkatolikus osztályt. Vélekedésük szerint csak ezzel válhatna valóra a görögkatolikusok 

fokozottabb kormányzati érdekérvényesítése. 

Hosszú történelmi előzményekre tekint vissza az önálló magyarországi görögkatolikus 

metropólia létrehozásának gondolata. A munkácsi püspökség szentszéke az egyházmegye 

elhelyezkedésére, „legősibb eredetére” és többnyelvűségére hivatkozott, amikor 1848 nyarán 

indítványozta, hogy Ungvár központtal állítsák fel a magyarországi és erdélyi egyesült hívek 

felett joghatóságot gyakorló érsekséget. Érdekes megemlíteni, hogy e tekintetben Eötvös és 

Bach köre is közös nevezőre kerültek: inkább a románokat támogatták ez ügyben. (Az 

Esztergomtól független görögkatolikus érseki tartományt a románoknak sikerült 

megvalósítaniuk 1854-ben.) 

Az 1848–49-es események idején a munkácsi egyházmegye papsága komoly 

erőfeszítéseket tett a magyar kormányzat helyzetének megszilárdításáért. A klérus jelentékeny 

eredményeket ért el a hátországi régió nemzetiségi békéjének megteremtésében és 

fenntartásában. A papság magyar ügy melletti kiállását egyrészt hazafias érzelmei 

magyarázzák. Másrészt, azon hit, mely szerint a magyar kormányzat egy olyan országot kíván 

létrehozni, amelyben a bizánci szertartású közösség is kedvezőbb, megbecsültebb helyzetbe 

kerülhet. Popovics püspök és főpapsága is bízott a magyar liberálisok jóakaratában. Az 

országgyűlési választások kampányában a magyar nemesi közvélemény részéről ugyan – 

politikai érdekekből – elhangoztak a klérust pánszlávnak bélyegző vádak. Azonban a 

szabadságharc igazi próbatétele bebizonyította, hogy a munkácsi egyházmegye papsága és 

hívei készek hatékonyan együttműködni és a végsőkig kitartani egy modern és független 

Magyarország megteremtéséért folytatott küzdelemben. 
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