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Ismerettár és gondolatok gyűjteménye 

Szemelvények Boldog Gojdics Péter Pál püspök életéről szóló művekből 

 

Bevezetés 

Boldog Gojdics Péter Pál püspök személye, életútja és mártírsága kevésbé ismert az 
átlagemberek számára, holott sokunk erőt meríthetne példaértékű hitéből, munkásságából, 
elszántságából és kitartásából. Ennek oka lehet, hogy viszonylag kevés forrás és irodalom áll 
rendelkezésre, és a köztudatban sem szerepel úgy, mint más egyházi személyiségek. Jelen 
összefoglaló feltárja ezen forrásokat és betekintést enged ezek alapján a püspök életébe. 
Reméljük, hogy az olvasót megérinti az a történet és az az út, amelyet Gojdics Péter Pál 
hősiesen bejárt. A forrásjegyzékben található szócikkek, tanulmányok és könyvek a további 
ismereti és spirituális elmélyedésben is segítheti az érdeklődőket. 

Alapvető adatok 

Gojdics Péter Pál (Pavol Peter Gojdič) (Pillerpeklén, Sáros vármegye, 1888. júl. 17. – 
Lipótvár, Csehszlovákia, 1960. júl. 17.) boldoggá avatott szlovák bazilita szerzetes, eperjesi 
görögkatolikus püspök és író, aki mártíromságot szenvedett a csehszlovák kommunista 
rezsim alatt. 

Tisztségei: 

apostoli kormányzó (1926. szeptember 14. – ) 
címzetes püspök (1927. március 7. – ) 

katolikus püspök (1927. március 25. – ) 
megyéspüspök (1940. július 17. – ) 

Kitüntetései: 

Tomáš Garrigue Masaryk-rend Croes Pribina, Dosbarth 1 (2000. január 3.) 

Világ Igaza díj (2007. augusztus 6.) 

Vallása: görögkatolikus 

Szerzetesrend: 

Nagy Szent Bazil Rend (lat. Ordo Sancti Basilii Magni; OSBM) 

Pappá szentelés: 

1911. augusztus 27., Eperjes 
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Püspökké szentelés: 

1927. március 25., Róma, Szent Kelemen-bazilika 

Hivatala: 

(1926–1960) ő lett a hatodik eperjesi görögkatolikus püspök (1940-ig apostoli adminisztrátor) 

Boldoggá avatási státusz: 

boldog (2001. november 4., Róma, II. János Pál pápa), ünnepnapja július 17. 

Életútja 

Papi családba született 1888. július 17-én, édesapja Stefan Gojdič görögkatolikus pap; 
édesanyja Anna Gerberyovának hívták. A keresztségben a Péter nevet kapta. 

A cigelkai, bártfai és eperjesi elemi iskolába járt, alapfokú tanulmányait Eperjesen fejezte be, 
amelyet 1907-ben érettségi vizsgával zárt. Istennek a papi életútra hívó szavának 
engedelmeskedve Eperjesen kezdte teológiai tanulmányait. Mivel kiváló eredményeket ért el, 
egy év múlva Budapestre küldték továbbtanulni. Itt is megpróbált mély lelki életet élni. 

Még szemináriusként a spirituális irányítója az alábbi sorokkal orientálta: „Az élet nem nehéz, 
de komoly dolog” – ezek a szavak vezették egész életében. Tanulmányait 1911. augusztus 27-
én befejezve Eperjesen szentelte pappá Dr. Vályi János püspök. Felszentelése után rövid ideig 
segédplébánosként dolgozott édesapjával. Egy év múlva kinevezték az egyházmegyei 
szeminárium prefektusává, és egyúttal vallást, hitéletet is tanított egy felsőbb középiskolában. 
Később az egyházmegyei kúrián a jegyzőkönyvezés és a levéltár felelőse lett. A kisszebeni 
hívek lelki gondozásával is megbízták, mint segédplébános. 1919-ben a püspöki hivatal 
igazgatója lett. 

Mindenki meglepetésére 1922. július 20-án a Munkács melletti csernekhegyi monostorban 
csatlakozott a Nagy Szent Bazil Rendhez, ahol 1923. január 27-én felvette a Pavol/Pál 
szerzetesi nevet. Ez a döntés a szerénység, az alázat és az aszkéta életmódra vágyakozás 
jeleként értelmezhető, amellyel még jobban tudta Istent szolgálni. De Isten másként akarta, 
és magasabb püspöki tisztségre rendelte. 1926. szeptember 14-én az Eperjesi egyházmegye 
apostoli adminisztrátorává nevezték ki. Apostoli adminisztrátori beiktatása során kihirdette 
apostoli hivatalának programját: „Isten segítségével atyja akarok lenni az árváknak, támasza 
a szegényeknek és vigasztalója a szenvedőknek”. 

Püspöki felszentelése után meglátogatta a római Szent Péter-bazilikát, ahol az apostol sírjánál 
imádkozott. 1927. március 29-én Nyáradi Dénes püspökkel együtt zártkörű audiencián 
fogadta őket XI. Pius pápa. A pápa aranykeresztet adott Pál püspöknek, mondván: „Ez a 
kereszt csak halvány jelképe azoknak a nehéz kereszteknek, amelyeket Isten küld neked, fiam, 
püspöki munkád során”. 
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Püspöki programjához a következő mottót választotta: "Isten maga a szeretet, szeressük Őt!" 
Püspökként a papság és a hívek lelki életének előmozdításával foglalkozott. Ragaszkodott a 
liturgia és az egyházi ünnepek megfelelő megünnepléséhez.  

Hivatása kezdetén egyik fő feladatának a papság egységének megvalósítását tűzte ki célul. 
Felhívta híveinek figyelmét a terjedő bolsevizmus és a szakadár mozgalom veszélyére, és 
ezek követésétől óva intette őket. 

Az új feltételeket követve új plébániákat emelt, például Prágában, Pozsonyban, Lőcsén és 
egyéb helyeken. Szorgalmas munkájának köszönhetően épült fel az eperjesi árvaház, amelyet 
a helyi nővérekre bízta. Tudományos tevékenysége kiemelkedő volt, ezt bizonyítja az eperjesi 
görögkatolikus iskola 1936-os megalapítása is. Támogatta a tanári akadémiát, a 
szemináriumot, a főiskolákat stb., amelynek eredményeként megjelent a Blahovistnik (Az 
evangélium hírnöke), a Da prijdet carstvije Tvoje (Jöjjön el a Te országod) című recenziója 
és különféle egyéb imák. Az emberekkel való kedvességéért, gondoskodó és jótékony 
lelkületéért „aranyszívű emberként” jellemezték. 

A püspök fontos jellemzője volt az Eucharisztikus Megváltó iránti erős ragaszkodása is, 
amelyet folyamatosan erősített a lakhelye kápolnájában tett Oltáriszentség látogatásaival. 
Lelki életének másik, nem kevésbé nyilvánvaló jellemzője a Szent Szív iránti odaadása volt. 
Már budapesti szemináriusként a Szent Szívnek szentelte magát, és ezt minden reggel 
megerősítette a következő szavakkal: „Minden imát, áldozatot és keresztet felajánlok az egész 
világ bűneinek megváltására!” Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a püspök nagy 
odaadással volt Isten Anyja iránt, és mint Mária híve tartotta lakókápolnájában a Klokočovi 
Szűz képét, amely előtt minden nap imádkozott, és akinek oltalmára bízta magát és az egész 
egyházmegyét. 

A II. világháború szörnyűségei közepette 1943-ban meghirdette egyházmegyéjében az 
eukarisztia évét és az 1944-es évet Mária évének nyilvánította. A szlovák állam éveiben kiállt 
ruszin híveinek jogai mellett, nyelvük és iskoláik megmaradása érdekében. Amikor az állami 
hivatalok támadták, kérte a Szentszéktől felmentését. A Szentszék diplomatái révén 
meggyőződött az igazságról és felmentés helyett 1940. július 17-én Gojdics P. Pál addigi 
apostoli kormányzót eperjesi megyéspüspöknek nevezte ki. Mint megyéspüspök vezette az 
egyházmegyét a második világháború alatt, de az utána következő nehéz időszakban is. Az 
egész Csehszlovákia területére kiterjedő egyházmegye kormányzásához Gojdics 
segédpüspököt is kapott. 

A püspök személyes példáját és hitbuzgóságát követő egyházmegyei vallási és lelki élet 
felívelését a háborús események és különösen a kommunisták 1948-as hatalomra jutása 
szakították meg, akiknek az ideológiai hozzáállásuk célkeresztjében az akkori formában 
működő görögkatolikus egyház támadása volt. Gojdics püspök ellenállt minden olyan 
kezdeményezésnek, amely a görögkatolikusokat a kommunista párt és az államhatalom által 
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támogatott orosz ortodoxia alá rendelte, noha tudta, hogy üldöztetést és letartóztatást 
kockáztat; talán még a halált is. Fokozatosan elszigetelődött a papságtól és a hívektől. 

Annak ellenére, hogy komoly nyomás alá helyezték, hogy lemondjon a katolikus hitről és 
megtörje az egységet a pápával, minden közvetlen ajánlatot és agitációt visszautasított, és így 
kiáltott: „Már 62 éves vagyok, és feláldozok minden jószágomat és lakhelyemet, de a hitemet 
semmilyen módon nem fogom megtagadni, mert meg akarom menteni a lelkemet, ne is gyere 
hozzám.” 

Az 1950. április 28-i eperjesi Szoborról (ami a keleti ortodox egyház egyházi szinódusa, 
zsinata vagy gyűlése) az ismert szomorú események során, amikor az állam törvényen kívül 
helyezte a Görögkatolikus Egyházat és megtiltotta tevékenységét, Gojdics püspököt 
letartóztatták és internálták. Így kezdődött a keresztútja Csehszlovákia számos börtönében, 
amely végül halálával végződött. 

Az 1951. január 11-től 15-ig tartó napokban az úgynevezett hazaáruló püspökök ellen indított 
perben életfogytiglani börtönbüntetést kapott; kétszázezer korona pénzbírsággal sújtották és 
minden állampolgári jogától megfosztották. Következett az egyik börtönből a másikba történő 
hurcolgatása. Gojdics püspök fizikai és lelki büntetéseket, megaláztatásokat szenvedett el, a 
legnehezebb és legmegalázóbb munkákra kényszerítették. Azonban soha nem panaszkodott 
és soha nem kért könnyítést. Minden rendelkezésére álló szabadidőt imádkozásra fordított és 
titokban tartotta a szent liturgiát is. Zapotocký államelnök 1953-as amnesztiáját követően 
életfogytiglani börtönbüntetését 25 év börtönre változtatták. Ekkor 66 éves volt és egészségi 
állapota folyamatosan romlott. Ennek ellenére minden további amnesztiakérelmét 
elutasítottak. 

Gojdics püspök csak az egyházhoz és a Szentatyához való hűségének feladása árán hagyhatta 
volna el a börtönt. Különféle ajánlatokat tettek neki, amint azt egy esemény is bizonyítja, 
amelyet ő maga mesélt el: A ruzyňi börtönben egy egyenruhás magas rangú tisztviselő 
fogadta egy irodában, ahová a cellájából hozták ki. Ezzel tudatta, hogy ebből a hivatalból 
egyenesen Eperjesre megy, azzal a feltétellel, hogy hajlandó a csehszlovákiai ortodox egyház 
pátriárkája lenni. A püspök visszautasította ezt az ajánlatot, mentegetve magát, és kifejtette, 
hogy ez nagyon súlyos bűn Isten ellen, a Szentatya, a lelkiismeretének és híveinek elárulása, 
akiknek többsége akkoriban komoly üldöztetéseket szenvedtek el. 

Még a legnehezebb helyzetben is átadta magát Isten akaratának, amint ez az ő szavaiból is 
kitűnik: „Nem igazán tudom, hogy megéri-e a mártíromság koronáját felcserélni két vagy 
három évnyi szabad életre. De a jó Istenre bízom a döntést.” 70. születésnapja alkalmából 
még XII. Pius Szentatya is táviratot küldött neki a börtönbe. Ebben biztosította őt, hogy nem 
felejti el hős fiát. A püspök számára ez volt az egyik legjobb börtönben töltött napja. 

A Leopoldov börtönkórházában halt meg az általa elszenvedett rossz bánásmódból eredő 
betegség következtében. Utána szertartás nélkül temették el a börtöntemetőben, egy névtelen 
sírba, 681-es rabszámával a kopjafán. 
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A csehszlovákiai politikai helyzet 1968-as enyhülése következtében az állami hatóságok sok 
halogatás után engedélyezték Gojdics püspök holttestének exhumálását. Ez a Leopoldov 
temetőben történt 1968. október 29-én, és ezt követte a földi maradványok Eperjesre 
szállítása. A szovjet megszállás után felállított hatóságok határozatával ezeket az eperjesi 
görögkatolikus Keresztelő Szent János székesegyház kriptájába helyezték át. Földi 
maradványai 1990. május 15-től a székesegyház kápolnájában található szarkofágban 
láthatóak. 

Gojdics püspököt 1990. szeptember 27-én jogerősen rehabilitálták. Ezt követően posztumusz 
a legmagasabb kitüntetésekkel tisztelegtek előtte. 

A Szentatya, II. János Pál szlovákiai történelmi látogatása során, Eperjesen járva a 
székesegyház kápolnájában a püspök-mártír sírjánál imádkozott. 

A felsorolt értékek állandóságát és isteni erejét bizonyítja az a tény is, hogy Gojdics Pál ezen 
értékekhez való ragaszkodásával érdemelte ki a boldoggá avatását. 

Fénykép és műalkotások 
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1. kép: Gojdics Péter Pál püspök portréja. Forrás: 
https://www.magyarkurir.hu/kultura/boldog-gojdics-peter-pal, illetve Wikipédia és 

Yadvashem.org, ismeretlen alkotó 
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2. kép: Gojdics püspököt ábrázoló festmény. Forrás: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pavol_Peter_Gojdi%C4%8D, ismeretlen alkotó 
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3. kép: Puskás László – Boldog Gojdics Péter Pál eperjesi püspök, ikon, Budapesti 
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