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Dr. Suslik Ádám 
(Budapest, PhD történész)

A MUNKÁCSI EGYHÁZMEGYE ÉS PAPP ANTAL 
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ IDŐSZAKÁBAN

A Nagy Háború és annak eseményei Antal püspök életének és pálya
futásának egyik legnehezebb időszakát képezik. Már korabeli leveleiből 
is arra a következtetésre juthattunk, hogy a leendő nehézségek egy 
részéről tudomása volt, így a háború folyamán fő célja nem lehetett más, 
minthogy papjait és egyházmegyei híveit megóvja a borzalmaktól. Hogy 
ezt elérje feltétlen hűségről kellett biztosítania az államhatalmat. Ennek 
legfőbb okát az 1913-as skizmaperekben kell keresnünk, melynek követ
kezménye a papok személye felé irányuló bizalmatlanság lett. A kassai 
katonai kerület melyhez az egyházmegye is tartozott minden esetben 
„rutén egyházi pereknek” nevezi ezeket a bírósági ügyeket. Főleg azok a 
személyeket tekintették gyanúsnak, akik beszélték az adott nyelvet. A 
Belügyminisztérium V. alosztályához tartozó detektívek folyamatosan 
megfigyelték a görögkatolikus papokat, sőt még magát a püspököt is, rá 
külön személyt is állítottak a háború alatt. Ez a személy Hajdú Ferenc 
detektív volt, aki 1914. augusztus közepén érkezett Ungvár városába 
teljes inkognitóban, csak az alispánnak voltak információi érkezéséről.50

Antal püspök mindent megtett azért, hogy az atrocitásokat, ha lehet
séges még az elején elkerülje. Sajnos igyekezete ellenére több egyházi 
személyt a helyi lakosság az orosz cári csapatok jelenlétében meglin
cselt. Papjait megpróbálta megnyugtatni a kialakult helyzetben, arra 
buzdította őket, hogy híven teljesítsék kötelességeiket, s maradjanak a 
helyükön. Az utóbbi különösen is fontos volt. Elsősorban a területeken a 
hadsereg az elmenekült lelkészek lakásait lefoglalta saját célra, így a 
visszatérni szándékozó papok, lelkészek számára szükségképpen a 
szolgabíró biztosított szállást, élelmezésüket pedig a hadsereg látta el.51

50 Hajdú Ferenc detektív tartóztatta le többek között az ungvári tanítóképző 
hittantanárát Hrabár Bazilt és igazgatóját Kamenszky Gézát is az orosz 
nyelvtanulás és tanítás, valamint a magyar állam elleni izgatás vádjával. Magyar 
Nemzeti Levéltár Országos Levéltára. (Továbbiakban: MNL OL.) K 149. 
Belügyminisztérium. Reserváit iratok. 1914. 3. tétel. 2516. 60. doboz. 2 5 .1.
51 Kárpátaljai Területi Állami Levéltár (flepxoBHoro ApxiBy 3aKapnaTCbKoT 
oönacTi, továbbiakban: KTÁL) KTÁL. Fond. 151. opisz. 25. odinicja zberihanja.
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Másodsorban, ami igazán nagy befolyással bírt, hogy az elmenekült 
lelkészek helyett a hadsereggel bevonuló római katolikus tábori lelké
szek mindennemű keresztelést a latin szertartás szerint végezte. Az 
orosz betörések időszakában számos papját kollaborációval vádolták, 
amit a püspök meggyőződéssel tagadott, még a miniszterelnöknél is 
benyújtotta panaszlevelét, személyesen kezeskedett értük.52 Volt is oka 
rá, hiszen 13 egyént vádolták meg kémkedéssel, ebből 6 fő került a kas
sai császári és királyi hadbíróság, egy fő pedig a honvéd büntető bírás
kodás elé. A feljelentésekre főleg azokon a településeken került sor, 
ahová az orosz cári csapatok törtek be, állításuk szerint az egyházi sze
mélyek a harangokat vagy a harangok ütő szerkezetét eltávolították, így 
a további jelzés, riasztás elmaradt53 Minden esetben felmentésre került 
sor. Antal püspök leginkább az eljárás menetét sérelmezte, hisz akár 
bemondás útján bizonyítékok hiányában is beidézhették őket, rendőri kí
séret mellett előbb Beregszászra a király törvényszékre, majd tovább
szállítva Kassára a császári és királyi hadbíróság elé.54 55 Az egyes konk
rét feljelentések mellett találunk egész járásokra vagy magára az egy
házkerületre vonatkozó beadványokat is. Az első ilyen jellegű irat a me- 
zőlaborczi járás görögkatolikus lelkészeit érintette a Grósz testvérekkel 
való „kapcsolattartás” végett. Az utóbbiban Chinorányi Lajos ugari jegy
ző, mint tartalékos hadnagy közölte a detektívekkel, hogy: „ Az egész 
ungvári püspökséget fel kellene robbantani, mert már ott elhintik a magot 
a tanárok a klerikusok között olyan formán, hogy magyarul nem szabad 
nekik köszönniök csakis ruthénül; a tanítóképezdőben pedig a római 
katolikus növendékeket is kötelezik a rytus és tipik órákon való 
megjelenésre, holott ez alatt a miniszteri rendelet felmenti őket. így a 
püspökség maga neveli az orosz érzelmeket a nép vezetésére hivatott 
tanítványaiba.,Ss

2416. (továbbiakban: F., op., od. zb.). 1915. február 12-én felvett jegyzőkönyvek 
az egyházlátogatásokról. (1915. február 12. -  szeptember 6.) 2 9 .1.
52 Csendőri megfigyelésekről és letartóztatásokról máshol is olvashatunk. Pirigyi 
István: A magyarországi görögkatolikusok története. II. kötet. Nyíregyháza. 1990. 
71.
53 KTÁL. F. 151. op. 25. od. zb. 2457. Berlányí Dezső, Dudinszky Júlia, 
Polyánszky Endre tanító elleni feljelentések, valamint Volosin Ágoston vizsgálati 
bizottság tagja (1914. április 23. -  1915. december 10.). 11 .1.
54 A hadbírósági iratok megtalálhatóak a bécsi Österreichisches Staatsarchiv, 
Kriegsarchiv, Kriegsgráberakten állagában.
55 MNL OL. K 149. 3928/1914. Legeza Irén államellenes magatartása. 60. 
doboz. 30, 39.
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A háború okozta nehézségek enyhítéséhez különböző mennyiségű és 
formájú adománnyal járult hozzá, az elmenekült papokat, akik Szabolcs 
és Szatmár vármegyében nyertek elhelyezést anyagilag is támogatta, 
sőt papnövendékeit is felajánlotta tábori lelkészi, vagy betegápolói 
szolgálatra, nem beszélve az egyházi épületek katonai célú felhaszná
lásáról.

A háborús nehézségek

A trónörökös pár ellen elkövetett merénylet után az események fel
gyorsultak, már 1914. június 30-án Mosván a borzsovai egyházkerület 
lelkészei őszinte részvétüket fejezték ki a császárnak intézet feliratban a 
trónörökös pár halála miatt.56 Ezen szomorú esemény alkalmából július 
4-én az ungvári székesegyházban ünnepi gyászmisét is tartottak.57 Antal 
püspök ezt követően kisebb nagyobb körutakba kezdet, hogy megláto
gassa híveit s konzultáljon papjaival.

1914. július 28-án az Osztrák-Magyar Monarchia hadat üzent Szerbiá
nak, a püspök pedig azonnal Ungvárra utazott, hogy a rá váró feladato
kat előkészítse. A helyi sajtóban az első megnyilvánulása augusztus 9-re 
tehető, amikor is a háború okán szózatot intézett megyéjének papsága 
felé. Ebben utasította a papokat, hogy a hadba vonuló személyeket ré
szesítsék áldásban, buzdítsák, bátorítsák őket és imádkozzanak a 
császárért.58 Egy héttel később újabb pásztorlevelet bocsátott ki a klé
rusnak, amelyben már konkrét célokat fogalmazott meg: 1. Az otthon 
maradt munkaerőkből szervezzenek ideiglenes segítő munkásegyletete
ket, amelyek a termés betakarításában nyújtanak segítséget. 2. Az egy
házi iskolákat alakítsák át napközi otthonokká. 3. A kijelölt vagy nem 
használt épületeket adják át a katonai hatóságoknak, akik ezekben 
tartalékkórházakat hozhatnak létre. 4. Indítsanak gyűjtést a bevonult 
katonák otthon maradt hozzátartozóinak megsegítésére. 5. Hozzanak 
létre népkonyhákat.59

Az adott vármegye területére folyamatosan érkeztek a felvonuló had
seregek alakulatai, valamint augusztus végétől az első sebesültszállító 
vonatok is megjelentek. A katonai közigazgatási így a különleges intéz
kedések jogcímén a hadsereg ellátásának és szükségletei kielégítésé

56 KTÁL. F. 151. op. 25. od. zb. 2228. Borzsovai egyházkerület llosvai rendkívüli 
gyűlése hűségük biztosításáról (1914. június 30. -  július 9.). 2 .1.
57 üo. 8.
58 Ung. 1914. augusztus 9. 52. évf. 33. szám. 1 .1.
59 Ung. 1914. augusztus 15. 52. évf. 37. szám. 1 .1.
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nek rendeltek alá minden egyházi és polgári intézményt. A papnevelő 
intézeteket kivétel nélkül a hadi célokra lefoglalták.60 A papnövendékeket 
Papp Antal átadta az ungvári kórházaknak betegápolói munkára, szám 
szerint 22 főt. Ennek okán a tanév kezdete (szeptember 15.) elmaradt.61 
Az önkéntes jelentkezők száma az egyházmegyében elenyésző (6 fő) 
nem érte el a környező vármegyék átlagát sem, ennek oka talán az le
hetett, hogy a cs. és kir. ezredekbe a többnyelvűség követelmény volt. 
1916-tól Antal püspök már egyetlen egy lelkészt sem tudott felmutatni, 
ezután legtöbb esetben már csak kántortanítók és segédlelkészek telje
sítettek tábori szolgálatot.

1914. szeptember 24-én a történelmi Magyarország határát már a cári 
csapatok ostromolták. A határsávot csak harmadik vonalbeli népfölkelők 
védték, így könnyen előretörve egészen Nagyberezna, Szolyva, Huszt, 
Máramarossziget vonalig jutottak. Természetesen kitört a pánik, az 
államhatalom a püspököt fokozottan védett személlyé minősítette, mivel 
úgy vélte, hogy a szláv ajkú népesség hűségét a püspök mindenkor biz
tosítani tudja. 1914. október 2-án ennek érdekében egy rendeletet bo
csátottak ki, miszerint a kormánybiztos és a katonai állomásparancsno
kok a közigazgatás illetékes szervei mellett, orosz betörés esetén 
azonnal értesítsék a munkácsi görög katolikus püspököt és a hozzá 
tartozó katolikus és polgári iskolákat is.62 A hadsereg visszavonulásával 
egy időben meg kellett szervezni a püspök evakuációját.

Az egyház legalábbis az orosz betörések időszakában (1914. szep
tembere és 1915. februárja között három alkalommal is) állandó kapcso
latot tartott fen a hadsereg illetékes szerveivel, amely források nagy 
része magyarul íródott, holott a harcászati és hadászati tartalmú 
ügyeknél a németnek kellett lennie a kommunikáció nyelvének. A sikeres 
és gyors együttműködés érdekében viszont könnyítettek ezen, így Papp 
Antai püspök a katonai állomásparancsnokoknak írt levelei már magya
rul íródtak.63

Közben a harctéri nehézségek ellenére a papi személyek megfigyelé
se nem szűnt meg, sőt fokozódott. 1914. november 10-én kelt körlevél
ben elrendelték, hogy minden egyes püspök egyházmegyéje területén

60 KTÁL. F. 151. op. 25. od. zb. 2281. Ungvári papnevelő intézet háborús célokra 
való lefoglalása (1914. szeptember 7.). 1 .1.
61 Ung. 1914. szeptember 20. 52.évf. 42. szám. 2 .1.
62 KTÁL. F. 4. op. 1. od. zb. 698. Az ellenség által veszélyeztetett állami javak 
biztonságba helyezése tárgyában. 5 .1.
63 „Minden egyes esetben az a nyelv használtassák, amely a 
legmegbízhatóbban biztosítja a gyors és biztos megértést” MNL OL. K 148. 
1914/24 f. 454. csomó. 2. f.
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lévő papnövendékét és felszentelésre váró papjelöltjét utasítsa arra, 
legalábbis azokat, akik a katonai szabályzat szerint, mint póttartalékosok 
szerepel a katonai nyilvántartásban, december 5-ig keresztlevelüket és 
katonakönyvüket, hadmentességűk esetén pedig az illetékes szolgabírói 
vagy városi hatósági hivatal által kiállított bizonyítványt küldjék meg, sőt 
december 11-én személyesen is jelenjenek meg vizsgatételre. így 
feladataik ellátásra a hadműveleti területté vált vármegyékben katonai 
jogcímen főhatósági bizonyítványokat állítottak ki.64 65 Ezen felül a bíró
ságok igazságügyi intézkedései miatt kötelezték a görögkatolikus pa
pokat és segédlelkészeket arra, hogy végrendeleteiket ki kellett hirdetni 
és azok másolatait az adott egyházmegyék részére át kellett adni.66

Közben elérkezett az első háborús év karácsonya, ennek alkalmából 
Antal püspök nagyvonalúan 5000 koronát adományozott karitatív célok
ra, mint például katonai imakönyvek nyomtatására, a Vörös Kereszt akci
óira, hadi segélyre, a budapesti Mária kongregáció kórház javára és az 
Ung megyei katonák karácsonyára.67

A következő év a nagy változások éve. Ugyanis a püspöknek újabb 
nehézségekkel kellett szembenéznie, egyrészt papjainak megkülönböz
tetésével tábori és betegápolói tisztsége okán, másrészt pedig a cirill 
betűs imakönyvek és a Gergely naptár miatt.

A bevonult betegápolók körében az a hír terjedt el, hogy őket gyanús 
személyeknek tekintik, ezért a Monarchia, valamint a Magyar Királyság 
belső területeire „száműzik” őket.68 Az ügyben a munkácsi és hajdúdo

64 Uo.
65 KTÁL. F. 151. op. 25. od. zb. 2438. Egyházi személy katonai joghatósági 
igazolványa, Nagyruszka, Szarvasrét község papi kérelme, Kustán Ágoston és 
Újhelyi Jenő kinevezése, borhaimi rendes tanító ügye hazatérve a harctérről, 
Mándrik László Zugói tanító kérelme segély iránt (1915). 3 .1.
66 KTÁL. F. 151. op. 25. od. zb. 2474. Rendelkezés a király megkoronázása 
tárgyában, katonák számára gyűjtés, harangok hadi célra való adományozása, 
képes levelezőlapok adományozása, rendelet a papok végrendelkezésének 
kihirdetése tárgyában, tanítók helyettesítése, iskolák fertőtlenítése (1916. 
december 14.). 1 .1.
67 Ung. 1914. december 25. 52. évf. 56. szám. 3 .1.
68 A papok és papnövendékek mellett a rutén ajkú lakosságra is gyanakvással 
tekintettek, amelynek alapja, hogy az orosz cári csapatok által betört 
községekben a polgári személyek egy része együttműködött a megszállókkal, 
ezt a hozzáállást rossz anyagi helyzetükkel magyarázták. Ennek ellenére 1915. 
december végétől a hadügyminiszter intézkedése folytán, a Kőrösmező, 
Nagybocskó, Talaborfalva ruténjei csakis a Szerbia ellen küzdő 85. császári és 
királyi gyalogezred III. zászlóaljába voltak besorozhatóak. KTÁL. F. 4. op. 1. od. 
zb. 676. Katonai hatóságokkal való együttműködés lehetőségei, kolera járvány
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rogi püspökségek egyszerre indította meg nyomozását.69 Papp Antal
1915. május 26-án a 2031. számú átirattal fordult Bjelik Imre tábori 
püspökhöz, akit arra kért, hogy a görög katolikus papnövendékeket 
védje meg a további atrocitásoktól, s csökkentse a papokra nehezedő 
nyomást. A papokra rengetek plusz feladat hárult. Elsősorban a kór
házak, helyőrségek vagy fogházak katonáinak való misézés miatt az 
egyszeri vasár- és ünnepnapok szertartásai nem bizonyultak elegen
dőnek. Azokon a kórházi helyeken, ahol kápolna is volt, ott a szentsé
gekkel is ellátták a hívőket. Ezért a görögkatolikus egyház ezeken a 
napokon további egy szertartást rendelt el, amiért külön fizetséget nem 
kérhettek.70 Ez fontos bevételi forrást jelenthetett volna a háborús 
időszakban, mert az infláció hatására az évi 800 korona lelkészi juttatás 
a különböző segély elmaradása vagy beszüntetése miatt kevésnek 
bizonyult. Az elmenekült lelkészek egyszeri összegű támogatása pedig 
csak 200 korona volt, ami a fellépő infláció hatására néhány napra volt 
elegendő. A helyzetet súlyosbította, hogy Antal püspök kénytelen volt
1916. végéig eltörölnie a párbér és stóla illeték szedését, a háborús 
pusztítások következményeként. Több lelkész panaszlevelet küldött a 
püspökség címére, hogy a katonaság folytán megnövekedett feladatokat 
honorálják, a lelkészeket nevezzék ki, hiszen a katonai lelkészek úgy 
békében, mint háborúban rendes fizetést kapnak.71 Kérvényezték azt is, 
hogy az államsegélyt annak megérkezéséig az egyházi pénztárból 
előlegezzék meg, de az egyház nem rendelkeznek annyi készpénzzel.72 
A püspökség ezért kénytelen volt hadikölcsönt felvenni papiai megse
gítésére.

1915 tavaszán megkezdődött a cirill betűk latinra való átírásának 
ügymenete is. A Munkácsi Egyházmegye ruténságának körében tárgya
lásokat folytattak,73 a felvidéki görög szertartásé katolikus lakosság 
vallási és politikai védelme érdekében pedig akciót indítottak.74 A fel

visszaszorítása és intézkedései (1914. október 8.-november 10.), valamint 
Mátyás Sándor: 85-ik gyalogezred története 1914-1918. Budapest. 1941. 762.
69 Görög Katolikus Püspöki Levéltár (Továbbiakban GKPL) I -  1 - a. 1783/1915.
70 GKPL I -  1 - a. 1946/1915.
71 GKPL. 1 -1  - a. 2003/1915.
72 KTÁL. F. 151. op. 25. od. zb. 2212. Kántortanítói rendes gyűlés jegyzőkönyvei, 
szobránci alesperesi gyűlés jegyzőkönyve, (1914. június 11. - szeptember 3.). 
6916.
' 3 MNL OL. Miniszterelnökségi iratok K 26. 1034. cs. 1915 XII. rés. 450. sz. 7.
74 Antal püspök már korábban is a rutén nép védelme mellett kardoskodott.
1914. december 10-én az Ungvári Közlöny 50. számában Antal püspök a ruthén
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merülő kérdések a következőek voltak: görög katolikusok ó-szláv szer
könyvek hazai kiadása, a görög katolikus papnövendékek nevelése, 
valamint a naptár egyesítése. Az értekezlet 1915. március 19-én 
kezdődött a munkácsi, eperjesi és hajdúdorogi püspökök és Csernoch 
János hercegprímás részvételével.75 Kezdetben Papp Antal munkácsi 
püspök ellenezte a tervezetet, arra hivatkozva, hogy egyházmegyéje 
területén túlsúlyban lévő rutén lakosság körében engedetlenséget 
válthat ki. Úgy vélte ennek az engedetlenségnek az egyik legnagyobb 
oka, hogy a katonai szervek visszaéléseket követnek el a helyi lakosság
gal, papokkal és templomokkal szemben. Csernoch közbenjárásaként 
egy katonai küldöttség érkezett Ungvárra a gorlicei offenzíva előtt 7 
nappal, 1915. április 25-én Ungváron díszebédet adtak a püspöki palotá
ban, ahol az egyházi kanonokon és a főispánon kívül megjelent Eduard 
Böhm-Ermolli lovassági tábornok, a 2. osztrák-magyar hadsereg pa
rancsnoka, Kari Berdolf vezérőrnagy, vezérkari főnök, Arthur Reutter 
ezredes, Wach Alajos alezredes is. A díszvendég nem más volt, mint 
Lipót Szalvátor cs. és kir. főherceg, tüzérségi főfelügyelő és hadsegéde, 
Auguszt Lobkowitz ezredes.76 Az egyház képviselői ígéretet kaptak arra, 
hogy a sérelmeket orvosolni fogják. így a tárgyalások folytatódhattak, 
amelyek egészen 1916-ig el is húzódtak. Csernoch János erélyes 
hozzáállása nyomán végül is sikerült keresztülvinni a módosításokat. 
Előbb 1916. május 4-i határozatban fogadták el az egyházi ünnepek 
Julianus naptárról való áttérését a Gergely naptárra, amit június 24-én 
ténylegesen törvénybe is iktattak.77 * Később pedig Papp Antal munkácsi, 
Novák István eperjesi és Miklósy István hajdúdorogi püspököket a cirill 
betűk a népiskolai tananyagban való átírásáért a magyar kormány 
legfelső elismerésben részesítette 1916. szeptember 1-én.73

Papp Antal püspökké szentelését követően minden év augusztusában 
egy-egy vármegye egyházkerületét látogatta meg, 1914-ben Máramaros, 
1915-ben Bereg, 1916-ban a felvidéken a harcok színterévé vált Cson
tos, Havasköz, Patakófalu településeket tekintette meg. Buzdító beszé
det intézett a hívőkhöz, megkoszorúzta a közelben elesett katonák sírjait 
és adományokat osztott szét a hadirokkantak között. Antal püspök

nép viselkedéséről közölt újságcikket, ahol a püspök .felmentést kér híveinek az 
oroszbarát vádpontok alól.
75 MNL OL. K 26.1034. cs. 1915 XII. rés. 450. sz. 15.
76 KTÁL. F. 151. op. 25. 2420. A püspöki palota vendégeinek névsora. (1915. 
április 15. -  25.)A püspöki palota vendégeinek névsora. (1915. április 15. -  25.)
77 KTÁL. F. 151. op. 25. od. zb. 2474. 4-10.
,8 Iványi Emma: Magyar Minisztertanácsi jegyzőkönyvek az első világháborúból 
1914-1918. Bp. 1960. 232.

44



szívén viselte az elesettek hozzátartozóinak sorsát is. Személyes köz
benjárásával segítette paptársai háborúban elesett gyerekeinek, testvé
reinek hazaszállítását. Példának okán Neviczky Konstantin radvánci 
görög katolikus lelkész-esperes fiát Neviczky Jánost Radváncára, aki a 
volhiniai fronton esett el79 vagy Hadzsega Bazil kanonok öccsét Hadzse- 
ga Román hadnagyot, akit Váriba szállítottak és temettek el.80 A szomo
rú események mellett a Papp családnak jutott ok a büszkeségre is. 
Testvérét Papp Ágostont (1873), aki a fronton, mint tartalékos ezredor- 
vos szolgált, Ferenc József rend lovagkeresztjével kitüntették.

Az 1917-es 1918-as évek viszonylag a nyugalmasabb időszakot képe
zik Antal püspök első világháborús pályafutásában. A hadi helyzet válto
zásával a terület fokozott ellenőrzése, veszélye megszűnt. Oroszország 
háborúból való kilépésével pedig a közvetlen veszély is elmúlt, ennek 
ellenére egy új, eddig még nem tapasztalt változásokkal, törekvésekkel 
kellett szembenéznie, mégpedig a rutén elszakadási törekvésekkel. 
1918-ban a háború véget ért, a püspök lelkészei a frontról hazatértek, de 
mielőtt elfoglalták volna régi parókiáikat minden egyes papnak lejelent- 
kezési kötelezettsége volt az adott hivatalnál. Ennek folyamán egy 10 
napos továbbképzésen vettek részt, ahol a püspök eldönthette, hogy 
visszahelyezi-e civil hivatalába, egyházkerületébe. Ha behívták katonai 
szolgálatra a lelkészt, akkor minden esetben a püspök döntött a szemé
lyéről, ha viszont önként vonult be, akkor az Apostoli Szentszék hatá
rozott.

A háború négy és fél éve alatt a püspöknek számos gazdasági és 
politikai nehézséggel kellett megbirkóznia, de személyt leginkább papja
inak meghurcolása keserítette el. Az egyházmegye területének döntő 
többsége 1914-1916 között hadműveleti területnek minősült, ahol a kato
nai szervek megkülönböztetett jogokat élveztek. Ez kihatással volt az 
egyház misszióira, életére. A püspökúr és az egyházmegye szerepválla
lása a háborús konjunktúrában, az adatok alapján, erőn és átlagon felüli 
volt, annak ellenére, hogy az állam részéről állandó anyagi és erkölcsi 
támogatásban kevésbé részesült.

79 1916. szeptember 17. Ung. 54. évf. 38. szám 3 .1.
80 KTÁL. F. 151. op. 25. 2494. Hadzsega Bazil öccsének Hadzsega Román 
holtestének váriba való áthozatalának tárgyában, Bazil levele Papp Antal 
püspöknek. (1916. november 1 . -3 . )

45


