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Fodor Gyula1 - Berghauer Sándor1 2 - Tóth Attila3

Kárpátalja vallási szerkezete 1915-ben a görögkatolikus 
egyházmegyei sematizmus alapján

Kárpátalja, a történelmi Erdélyhez hasonlóan, soknemzetiségű terület. E tényt 
figyelembe véve feltételezhetjük, hogy a térség vallási szerkezete is színes (Süli- 
Zakar I. 1989). A megye területén jelenleg négy nagyobb és számos kisebb vallási 
felekezet tagjai élnek viszonylagos harmóniában.

Az évszázadok múlásával a települések népességszáma folyamatosan 
növekedett, de az egyes vallási felekezetek tagjainak száma időszakonként eltérő 
képet mutatott. Tanulmányunkban a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye 1915- 
ös sematizmusa alapján a Kárpátalja mai területén elhelyezkedő települések vallási 
szerkezetét vizsgáltuk. Az a tény, hogy a kárpátaljai lakosság települési szintű vallási 
megoszlásának eddigi vizsgálata sok kívánni valót hagy maga után, fontos motiváló 
tényezője volt jelen kutatás megkezdésének. Másrészt, a sematizmusok adatait sem 
használták még hasonló jellegű feltáró munkákhoz.

A kutatás adatbázisául szolgáló sematizmust a Görögkatolikus Örökségismereti 
Csoport digitalizálta és tette hozzáférhetővé a világhálón. A dokumentumban 
szereplő adatokat a Microsoft Excel táblázatszerkesztő szoftver segítségével 
rendszereztük és az ArcGIS 10.1 térképszerkesztő programmal ábrázoltuk.

Kárpátalja általános jellemzése

Kárpátalja Ukrajna legnyugatibb és egyik legkisebb területű megyéje, összterülete 
12,7 ezer km2. Északon határos Lengyelországgal, nyugaton Szlovákiával és 
Magyarországgal, délen Romániával, keleten pedig Ukrajna Lvivi és Ivano- 
Frankivszki területeivel. A megye 13 járásból áll, település-állományát 11 város

1 PhD, a földrajztudományok kandidátusa, főiskolai docens, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola, gyulafodor@hotmail.com
2 PhD, a földrajztudományok kandidátusa, főiskolai docens, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola, berghauer78@gmail.com
3 MSc, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, tattila9312@gmail.com
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(ebből öt, Ungvár, Munkács, Beregszász, Huszt és Csap megyei alárendeltségű), 19 
városi jellegű település és 579 község alkotja. (7. ábra)

1. ábra: Kárpátalja közigazgatási térképe (Forrás: saját szerkesztés Google Earth alapján)

2017. decemberében Kárpátalja népessége 1 255 498 fő volt 
(www.uz.ukrstat.gov.ua). Mivel Ukrajnában 2001 óta nem volt hivatalos 
népszámlálás, a nemzetiségi és nyelvi összetételről nincsenek megbízható adataink, 
csupán a témát kutató szakemberek becslései állnak rendelkezésre. A vallási 
összetétellel még komplikáltabb a helyzet, mivel a szovjet érában megtartott 
cenzusok nem tértek ki a lakosság vallására, pedig a vallásnak mindig kulcsszerepe 
volt az egyes etnikai közösségek megmaradásában (Süli-Zakar I. 2011).
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Egyházmegyei sematizmusok és összeírások

A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye parókiáinak története szempontjából a 
legjelentősebb forrásnak a sematizmusok és az egyházi összeírások tekinthetők. A 
Magyar Királyság északkeleti részén élő görögkatolikusság körében a Munkácsi 
Egyházmegye 1771-es felállítása előtt és után is készültek egyházi összeírások, 
azonban nem mindegyik jelent meg nyomtatásban. Az Egyházmegye 1949-es 
felszámolásáig 36 nyomatásban megjelent adatfeldolgozást ismerünk. Ezek között az 
1938-ban kiadott sematizmus eddig ismeretlen okokból csak az egyházmegye 
általános információit és az egykori Beregszászi Esperesi Kerület parókiáinak adatait 
rögzíti.

A Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport munkájának eredményeként ezek 
digitalizált formában is hozzáférhetők. A közelmúltban Bendász István egykori 
görögkatolikus kanonok hagyatékából is előkerült egy sematizmus, amely a 
Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye felszámolása előtt, 1947-ben készült 
(Marosi I. 2014).

A sematizmusok mentén két évszázad folyamatai követhetők nyomon 
demográfiai, vallási, etnikai vonatkozásban, de az iratok számos információt 
közölnek a falvak történetéről, földrajzi elhelyezkedésükről, papjaikról, 
kántortanítóikról, egyházi iskoláikról és templomaikról is. Az első, nyomtatásban 
megjelent egyházi összeírás 1747-ben készült el Olsavszky Manuel Mihály püspök 
szorgalmazására, az utolsó gyűjtemény pedig Murányi Miklósnak, a Munkácsi 
Egyházmegye akkori irodaigazgatójának, a likvidálás előtti utolsó vikáriusnak a 
munkája, amelyet 1945-ben készített el és 1947-ben egészített ki.

Az összeírások kezdetben csak minimális információt szolgáltattak, de az idő 
előre haladtával a hívek lélekszámának közlésén túl a templomok titulusaira, a 
parókiák elnevezésére, az éppen aktuális kegyúrra, a parókia más, világi szempontból 
jelentős függőségére vagy épp függetlenségére, a felekezeti iskola meglétére, annak 
tanulói létszámára, a községben lévő egyéb felekezetek Iélekszámára is történnek 
bennük utalások, a 19-20. sz. fordulóján pedig a közösség és az egyházközség 
történetére vonatkozó minimális adatokkal is szolgálnak (Marosi I. 2014).
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A kutatás eredményeinek bemutatása
A vallási megoszlás általános adatai

A sematizmus elemzése során 490 kárpátaljai település esetében találtunk vallási 
összetétellel kapcsolatos adatokat, ami a jelenlegi településhálózat (összesen 609 
település) 80%-át fedi le.

Az 1915-ös sematizmus alapján Kárpátalja jelenlegi területének összesített 
lakosságszáma 606050 fő volt. A teljes népesség vallási megoszlásának adatait a 2. 
ábra tartalmazza.

2. ábra: Kárpátalja népességének vallási összetétele 1915-ben 
(Forrás: 1915-ös egyházmegyei sematizmus: saját szerkesztés)

Amint az ábrán is látható, 1915-ben Kárpátalján abszolút többséget alkottak a 
görögkatolikus vallás gyakorlói. A lakosság több mint 65%-a tartozott e felekezethez.

A második helyen 14,27%-os aránnyal az izraelita vallás hívei álltak. Nagyon 
fontos megjegyezni, hogy az izraeliták ritkán alkottak többséget egy-egy településen, 
viszont majdnem mindegyik községben éltek, ezért is ilyen magas az arányuk.
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A református vallást gyakorlók foglalták el harmadik pozíciót, arányuk kicsivel 
több, mint 11% volt. Elterjedésük alapvető területe a jelenlegi magyar nyelvterülettel 
egyezett meg.

Hasonló elhelyezkedési jellemzőkkel rendelkeztek a római katolikusok (8,87%) 
is, azzal a különbséggel, hogy olyan településeken is magas volt az arányuk, 
amelyekbe a XIX. század környékén német ajkú lakosságot telepítettek.

Végül, de nem utolsó sorban, az egyéb kategóriába az ortodox és az evangélikus 
vallás gyakorlói tartoztak. Összesített arányuk nem haladta meg a 0,5% 1915-ben.

A többségi felekezetek meghatározása településenként

Az arányértékek vizsgálata után meghatároztuk az egyes településeken legnagyobb 
lakossági részaránnyal bíró felekezeteket is. (7. táblázat)

1. táblázat: A kárpátaljai településeken többségben lévő felekezetek megoszlása 
(Forrás: 1915-ös egyházmegyei sematizmus; saját szerkesztés)

Közigazgatási egység 
neve

Települések
száma

Görög
katolikus

Római
katolikus

Refor
mátus

Izraelita Egyéb

Beregszászi járás és 
Beregszász

36 7 - 29 - -

Huszti járás és Huszt 28 27 - 1 - -
Ilosvai járás 44 43 1 - - -
Munkácsi járás és 
Munkács

82 66 7 7 1 1

Nagybereznai járás 30 30 - - - -
Nagyszőlősi járás 40 32 1 6 1 -
Ökörmezői járás 39 39 - - - -
Perecsenyi járás 23 23 - - - -
Rahói járás 21 21 - - - -
Szolyvai járás 26 25 1 - - -
Técsői járás 34 32 2 - - -
Ungvári járás, Ungvár 
és Csap

61 38 6 17 - -

Volóci járás 26 26 - - - -
Összesen 490 409 18 60 2 1
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1915-ben a települések 83%-ban a görögkatolikusok voltak többségben. A 
közigazgatási egységeket vizsgálva kiderül, hogy a Beregszászi járás kivételével 
mindegyikben a görögkatolikus többséggel rendelkező falvak domináltak.

Ha egy vallási csoport ennyire uralkodó szerepet tölt be egy térség vallási 
szerkezetében, érdemes lehet megvizsgálni azon települések elhelyezkedését is, ahol 
a többi felekezet képviselői alkották a többséget. Ezen települések földrajzi helyzetét 
a 3. ábra szemlélteti.

Az ábrán jól látható, hogy a nem görögkatolikus többséggel rendelkező 
települések nagy része a Kárpátaljai-alföld területére összpontosul. Ez különösen igaz 
a református többségű településekre, melyek egy nagy tömbben helyezkednek el az 
Ungvári, Munkácsi Beregszászi és Nagyszőlősi járások területén (a reformátusok 
településterületének gyújtópontja ezen belül a Beregszászi járás). E tömbtől kissé 
kelet felé eltávolodva helyezkedik el a Felső-Tisza-vidék református szigete - Visk.
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A római katolikus többséggel rendelkező települések zöme a Munkácsi és 
Ungvári járásokban összpontosul, de található ilyen település a Szolyvai, a 
Nagyszőlősi, az Ilosvai és a Técsői járás területén is.

1915-ben izraelita többséggel rendelkező településből csak kettő volt a mai 
Kárpátalja területén-Munkács és Tiszaújlak. Fontos megemlíteni, hogy az izraeliták 
még az említett településeken sem alkottak abszolút többséget (35-40% körüli 
arányokkal).

A Munkácsi járás kötelékébe tartozó Frigyesfalván az 1915-ös sematizmus 
alapján az evangélikusok voltak többségben.

A megoszlás földrajzi sajátosságainak vizsgálata

Kárpátalja jelenlegi közigazgatási egységeinek vallási szerkezetét a 4. ábra mutatja 
be. A jobb elemezhetőség érdekében az adminisztratív egységeket az alábbi 
klaszterekbe csoportosítottuk:

1. abszolút görögkatolikus többséggel rendelkező területek;
2. abszolút református többséggel rendelkező területek;
3. kevert vallási szerkezetű területek.

Az abszolút görögkatolikus többséggel rendelkező területekhez a következő 
közigazgatási egységek tartoznak: a Nagyszőlősi, a Rahói, a Munkácsi, a Szolyvai, a 
Técsői, a Volóci, az Ökörmezői, az Ilosvai, a Nagybereznai, a Perecsenyi és a Huszti 
járások, továbbá Huszt megyei alárendeltségű város. Utóbbi hat járásban a 
görögkatolikusok aránya 1915-ben meghaladta a 80%-ot, a Huszti járás esetében 
pedig a 90%-ot is. Ezek a mutatók a nagyszámú szláv népesség területi 
elhelyezkedésével függnek összes, ugyanis 1949-ig a hegyvidéki területeken élő 
népesség zöme görögkatolikus volt, és csak utána tért át (térítették át) az ortodox 
hitre, amely az 1930-as években kezdett elterjedni vidékünkön. A szóban forgó 
területek második legnépesebb vallási felekezet az izraelita volt (13,2%). Őket 
követték a római katolikusok (6,2%) és a reformátusok (5,4%).

Abszolút református többséggel kizárólag a jelenlegi Beregszászi járás 
rendelkezett. Ez a vidék mindig nagy létszámú magyar közösségeket tömörített, és 
csak ez a közigazgatási egység volt olyan, amelyben nem a görögkatolikus 
többséggel rendelkező települések domináltak. Ebben a klaszterben a második
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legnépesebb vallási közösség a görögkatolikus volt (17,6%). Ezt követték a római 
katolikusok és az izraeliták, közel egyenlő aránnyal (9-9%).

4. ábra: Kárpátalja jelenlegi közigazgatási egységeinek vallási megoszlása 1915-ben 
(Forrás: 1915-ös egyházmegyei sematizmus: saját szerkesztés)

A harmadik klaszterbe azon fennmaradó területek kerültek be, melyek esetében 
egyetlen vallás képviselői sem érték el az abszolút többséget. Ungváron és az Ungvári 
járásban a görögkatolikusok alkották a lakosság jelentősebb részét (43,6%). A 
második helyen a reformátusok álltak 22,1%-al, némi lemaradással őket követték a 
római katolikusok a maguk 21%-ával. Az izraeliták aránya az említett egységekben 
16,3%-ot tett ki.

Beregszász és Csap megyei alárendeltségű városokban a reformátusok voltak 
többségben (37%), a második helyet pedig a római katolikusok foglalták el (24,7%). 
Őket követték az izraeliták 23,3%-al. A görögkatolikusok összesített aránya a két 
városban 14% volt.

1915-ben Munkácson az izraeliták alkották a lakosság nagyobb részét (39,6%). 
A második helyen a görögkatolikusok álltak 27,4%-al, míg a harmadikok a római 
katolikusok voltak (23,5%). A reformátusok részaránya 8,4% volt.

87



Összefoglalás

Kutatásaink során Kárpátalja jelenlegi területének 1915-ös vallási összetételét 
vizsgáltuk az akkori görögkatolikus egyházmegyei sematizmus alapján. A vizsgált 
időszak legnagyobb taglétszámmal rendelkező vallási közössége a görögkatolikus 
volt, melynek abszolút többsége a kutatási eredmények alapján 
megkérdőjelezhetetlen. Második helyen az izraeliták álltak, akik, ha kis létszámú 
közösségekben is, Kárpátalja teljes területén megtalálhatók voltak. A harmadik hely 
a reformátusoké volt, akiket a római katolikusok követtek. Utóbbiak magas aránya 
főként a magyar nyelvtömb területén volt megfigyelhető.

A kutatás tér- és időbeli kiterjesztésének, bővítésének lehetőségei a következők:
• a sematizmusban szereplő adatok összehasonlítása a népszámlálási 

adatokkal;
• a kutatás nagyobb időtávlatokra történő kiszélesítése egyéb szakirodalmi 

források felhasználásával.
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