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A Kárpátaljai Református Egyház története 1944-1949 között 
 
Kárpátalja – Ukrajna legnyugatibb, s második legkisebb megyéje: területe 12,8 
ezer km². A terület nagyjából Magyarország Bereg, Ung, Ugocsa és Máramaros 
megyéit ölelte fel 1920 előtt, s ha illették is valamilyen megkülönböztető jelző-
vel, akkor Északkeleti Felvidéknek nevezték.1 Balla Gyula megállapítása szerint 
a Kárpátalja név az ukrán-ruszin „Podkarpatyija” tükörfordítása, és csak Tria-
non után terjedt el geopolitikai fogalomként. Igaz, hogy a 19. század végén már 
használták egy kis táj megnevezéseként és egy munkácsi lap címeként.2 A szov-
jet és a jelenlegi hivatalos megnevezés is „Zakarpattya”/„Zakarpatszka oblaszty” 
(„Kárpátontúl”/„Kárpátontúli terület”), de a magyar lakosság egymás közt a cseh 
éra óta Kárpátaljának nevezi a területet. Lakosainak száma a 2001-es népszámlá-
lási adatok szerint 1 254 614 fő.3 A megyében élő magyar kisebbség száma 150-
160 ezer között mozog. Ebből, szintén 2001-es, egyházi statisztikai adatok alap-
ján4 több, mint 50%, azaz hozzávetőleg 80 ezer fő5 tagja a Kárpátaljai Reformá-

                                                           
1 MÓRICZ Kálmán: Kárpátalja sorsfordulói. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 2001. 11. 
2 MÓRICZ K., 2001. 11.  
3 MOLNÁR József – MOLNÁR D. István: Kárpátalja népessége és magyarsága a nép-
számlálási és népmozgalmi adatok tükrében. Beregszász, 2005. 84. 
4 BALOGH J. – LÁSZLÓ K. – KOPASZ GY.: Esperesi beszámolók a 2001. évről. Küldetés. A 
Kárpátaljai Református Egyház Lapja 8, 2002, 1. sz. 5-10. 
5 A három esperesei jelentés adatait összeadva 78 886 főt számlált a Kárpátaljai Refor-
mátus Egyház. De a Máramaros-Ugocsai Egyházmegye jelentéséből kimaradt négy 
olyan, jelentős reformátussággal rendelkező település, mint Salánk, Tiszakeresztúr, Akli 
és Aklihegy. Ezek összmagyarsága 4637 fő, melyből legkevesebb 2600-2700 személy 
református vallású. A másik probléma pedig az, hogy némely település esetében az fi-
gyelhető meg, hogy magasabb a helyi reformátusság száma a település magyar lakosai-
nak számától. Ha az adott település jelentős cigány kisebbséggel rendelkezik, akkor ez 
érthető, de ha nem, akkor különös, mert a református hit a szláv népeknél nincs elterjed-
ve. Ezért beszélhetünk csak hozzávetőleges adatról a reformátusok számát illetően, fi-
gyelembe véve e két hibatényezőt. 
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tus Egyháznak. Jelenleg 72 lelkész6 végez szolgálatot az egyházkerület három 
egyházmegyéjének (Ung, Bereg és Máramaros-Ugocsa) 100, illetve 104 gyüle-
kezetében.7 

A Kárpátaljai Református Egyházkerületnek az I. világháború befejezéséig 
nincs külön történelme. Három egyházmegyéje a reformáció kezdete óta a Ma-
gyar Református Egyház Tiszáninneni, valamint Tiszántúli Egyházkerületének 
része volt. Azonban az I. világháború után a trianoni békeszerződés folytán sok 
magyarlakta terület, így a mai Kárpátalja és vele együtt nagyszámú református 
gyülekezet is idegen fennhatóság alá került.8 A Csehszlovák Köztársaság része-
ként, elszakadva az anyaországtól és az anyaegyháztól, a helyi református gyü-
lekezeteknek, az életben maradás érdekében, létre kellett hozniuk egy saját egy-
házkerületet.9 Mivel azonban az egyház és az állam kapcsolata sokáig tisztázat-
lan kérdés volt, így csak 1923. június 7-én kerülhetett sor a Kárpátaljai Reformá-
tus Egyházkerület megalakulására, amit három egyházmegye, Ung, Bereg, és a 
már 1821-ben egyesült Máramaros-Ugocsa alkotott.10 A három egyházmegye 
megtartotta eredeti nevét. Az újonnan létrejövő egyházkerület első püspöke Ber-
tók Béla munkácsi lelkipásztor, a beregi egyházmegye esperese lett. Bertók püs-
pök 1923. évi statisztikai jelentése alapján a három egyházmegye összesen 77 
gyülekezetet, három filiál és három missziói gyülekezetet számlált, 65 ezer gyü-
lekezeti taggal, 76 lelkész és 5 segédlelkész vezetésével. A 38 állami iskola mel-
lett ekkor 51 református felekezeti iskola működött Kárpátalján.11 A terület, 
Podkarpatská Rus, az 1921. évi csehszlovák népszámlálás adatai szerint 619 ezer 
lakost számlált, ebből 111 ezer magyart,12 akiknek száma az 1910-es népszámlá-
láshoz képest (600 ezer főből 185 ezer) meglehetősen lecsökkent, ami a cseh-
szlovák állam népességpolitikájával hozható összefüggésbe.  

A Kárpátaljai Református Egyház lehetőség szerint szervezni kezdte a fenn-
maradás feltételeit. Újraindult Losonc központtal a teológiai képzés, iskolák, 
szeretetintézmények (árvaház, aggok háza) megszervezése, fenntartása, tehát az 

                                                           
6 TARACKÖZI Marianna: Lelkészgyűlés a Béthelben. Küldetés. A Kárpátaljai Református 
Egyház Lapja 15, 2007, 7. sz. 6. 
7 A szórványgyülekezetekkel együtt. 
8 PEYER – MÜLLER, F.: A Kárpátaljai Református Egyház története a két világháború 
között – kitekintéssel a jelenre. Református Zsinati Iroda Tanulmányi osztálya, Budapest, 
1994. 20. 
9 HORKAY Barna: A Keleti Baráti Kör. Képek a kárpátaljai ébredésből. Kom Over En 
Help Alapítvány, 1998, 34. 
10 PEYER-MÜLLER, F., 1994, 20. 
11 PEYER-MÜLLER, F., 1994, 21. 
12 MÓRICZ K., 2001, 38. 
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egyház élénk belmissziós tevékenységet folytatott. Mindez amellett történt, hogy 
a prágai kormány csak 1932-ben ismerte el Bertók Bélát püspöknek, ami az 
anyagi támogatás rendezését is jelentette.13 

A csehszlovák éra alatt, 1936 őszén alakult meg Kárpátalján a „Napkele-
ti/Keleti Baráti Kör” ébredési mozgalom, melynek célja az öntudatos református 
nevelés volt. Alapítói között meg kell említeni Szabó Bélát, Tóth Kálmánt és 
Simon Zsigmondot, központja pedig Huszt volt. A kör tagjai minden hónap első 
szerdáján gyűltek össze, mindig más-más helyen. A mozgalom fogadtatása el-
lentmondásos volt, egyesek ellenezték, mások támogatták, egy csoport pedig 
közömbös volt iránta. Sok helyen ellenállásba ütközött a saját egykori vezetői, 
lelkipásztorai részéről. Voltak, akik úgy állították be a hívek előtt, mint egy új 
vallást, nem mint az egyházon belüli megújító mozgalmat. Így jött el az 1938-as 
év az I. bécsi döntéssel, majd 1939. március 15-e, mikor az egész Kárpátalja 
visszakerült Magyarországhoz. 

Öt év telt el az új/régi körülmények között: a gyülekezeteket ismét a korábbi 
magyar egyházkerületek vették át.14 Bereget és Ugocsát a Tiszántúli Egyházke-
rületnek ítélték oda, a harmadik egyházmegye, Ung pedig a Tiszáninneni Egy-
házkerület része lett.15 Közben tombolt a II. világháború, aminek kitörése meg-
akadályozta a visszacsatolt területek teljes újjárendezését. A háború vége felé 
egyre erősödött a bizonytalanság érzése a helyi lakosság körében. A sokat emle-
getett szovjet és ateista uralom közeledte szinte megbénította az egyházi életet 
is, a félelem és a kétségbeesés pánikszerűen terjedt. Gulácsy Lajos visszaemlé-
kezése szerint, miután a szovjet csapatok megérkeztek, és egyre világosabbá 
vált, hogy jelenlétükkel tartósan számolni kell, a Kárpátalja területén működő 
100 lelkészből már csak 60 volt a helyén:16 a szovjet csapatok megérkezése előtt 
ugyanis nagyon sokan elmenekültek, köztük református lelkészek is. Azonban a 
Kárpátaljai Állami Levéltár azon iratai, melyben a Kárpátalján működő lelké-
szek névsorát, illetve születési adatait készítették el a hatóságok számára az es-
peresek, mégis arról tanúskodnak, hogy 1946 nyarán Kárpátalján 85 református 
lelkész végzett szolgálatot.17 A tiszaújlaki presbitérium 1947. október 26-án kelt 

                                                           
13 PEYER-MÜLLER, F., 1994, 21. 
14 GULÁCSY Lajos: Mélységből a magasba. Bizonyságtételek az elmúlt időkről. Patent 
Kiadó, Ungvár, 2000. 54. 
15 Uo. 
16 Gulácsy Lajos: A Kárpátaljai Református Egyház történelme 1944-1990 közt. In.: 
Kárpátaljai Református Templomok. Szerk.: RADVÁNSZKY Ferenc, Ungvár – Bereg-
szász, 2000, 11. 
17 Kárpátaljai Állami Területi Levéltár (KTÁL), Ungvár − Державний Архів 
Закарпатської області, Ужгород. P-1420 fond, I. opisz (=egység, tétel, csomó). 
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jegyzőkönyve pedig egy előrehozott konfirmációról szóló kérelem kapcsán 
megemlíti, hogy a kérelmet teljesíthetőnek tartja, s a teljesítés mellett felhozott 
indokokat kiegészíti azzal, hogy ha a vízumkiadás megkezdődik, erről a terület-
ről sok lelkész elköltözik, úgyhogy egy-egy itt maradó lelkipásztornak megnö-
vekszik a munkaköre. A kérelem teljesítésével könnyíteni szeretné a lelkipásztor 
jövőbeni munkáját (t.i., ha most lekonfirmáltatja azokat is, akik még nem töltöt-
ték be a 14. életévüket, a jövőben ennyivel kevesebb fiatalt kell majd káté-
oktatásban részesíteni).18 A kérdéssel kapcsolatban meg kell említeni a 
tivadarfalvai gyülekezet esetét, miszerint 1944. szeptemberében még Murányi 
Árpád töltötte be a lelkészi posztot, de az 1945. évi első presbiteri gyűlésen már 
nem volt jelen. Helyette Pázsit József missziói lelkész végzett szolgálatot ideig-
lenesen. A jegyzőkönyv Murányi Árpádról azt írja, hogy elmenekült, de tartóz-
kodási helyéről nem esik szó.19 Az állam részére készült 1946. évi fent említett 
kimutatás már Pázsit Józsefet említi tivadarfalvai lelkésznek (mint helyettest), 
Murányi Árpád pedig nem található a névsorban. Hasonló eset áll fenn 
Tiszaújlakkal kapcsolatban, ahol 1944 márciusában még Kiss István a lelkipász-
tor, de a legközelebbi, 1945. január 14-i presbitériumi gyűlésen már Kovács 
Zoltán helyettes lelkész elnököl, s a lelkészlistán is már ő szerepel, ha csak he-
lyettesként is. A lelkészváltás körülményeiről viszont a jegyzőkönyvek hallgat-
nak.20 A források tehát azt mutatják, hogy az 1944 folyamán elmenekült lelké-
szek nincsenek benne az említett 85 főben. De még ha figyelembe vesszük is azt 
a tényt, hogy 1946 őszén az előző rendszerben folytatott politikai tevékenységük 
miatt a szovjet szervek letartóztattak és elítéltek két református lelkészt, név 
szerint Narancsik Imrét és Balogh Sándort,21 akik a júliusban összeállított név-
jegyzékben ott szerepelnek, még így is 80 fő fölött kellett volna maradnia a lel-
készek számának. Valamint, ha figyelembe vesszük is az esetleges öregkori 
elhalálozásokat, amire pontos adatok nem állnak rendelkezésünkre, a szám akkor 
is nyolcvan körül járhatott. Érdekes azonban, hogy Horkay Barna visszaemléke-
zése szerint 1947-ben 64 lelkész szolgált 82 gyülekezetben,22 ami közelít a 
Gulácsy Lajos által említett 60 főhöz, annak ellenére, hogy utóbbi nem említ 
évet az adatra vonatkozóan. Arra a kérdésre ugyan, hogy a fent említett vízum-

                                                           
18 Tiszaújlaki Református Egyház Presbiteri Jegyzőkönyve (REPJkv), 1947. október 26. 
19 Tivadarfalvai Református Egyház Presbiteri Jegyzőkönyve (REPJkv), 1945. március 
25., április 8. és június 24. 
20 Tiszaújlaki REPJkv, 1945. január 14. 
21 Balogh Sándor eszenyi lelkészt 1946. október 16-án börtönözték be, és 1948. február 
25-én halt meg a lágerben, v. ö. BALOGH László: Emléktábla-avatás Eszenyben. Refor-
mátusok Lapja 35, 1991. 5. 
22 HORKAY B., 1998, 211. 
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kiadás ténylegesen megtörtént-e, illetve kikre vonatkozott, nem találhatók ada-
tok, de így is reálisnak tartjuk azt, hogy 1947-re a Kárpátalján működő lelkészek 
száma 60-70 fő között volt. 

A szovjet csapatok 1944 októbere folyamán megszállták Kárpátalja területét. 
Már közvetlenül a bevonulásuk után beigazolódott az emberek félelme az új 
renddel kapcsolatban: 1944. november 18-án a magyarlakta településeken három 
napi munkára, úgynevezett „málenykij robotra” kellett gyülekezniük a 18-50 év 
közötti férfiaknak.23 Mint később kiderült, többről volt szó: hónapokig elhúzódó, 
embertelen körülmények között való sínylődés a szolyvai gyűjtőtáborban, majd 
pedig ingyenmunka valamelyik sztálini láger egyikében.24 A lelkészek ugyan 
itthon maradhattak, és kezdetben az egyházzal szemben semmilyen megszorítás 
még nem figyelhető meg (kivétel talán az a két lelkész, akiket a magyar fennha-
tóság alatt végzett politikai tevékenységük miatt letartóztattak és elítéltek).25 Az 
egyház működése azonban így is számos nehézségbe ütközött. A gyülekezetek 
lélekszáma lecsökkent, a családfenntartók távolléte miatt az egyházi járulékok 
kifizetése nehézségekbe ütközött, s gyakran a presbitérium határozatképessége is 
megingott, mivel számos presbiter a szolyvai gyűjtőlágerben sínylődött, tehát 
önhibáján kívül nem tudott megjelenni a presbiteri gyűléseken.26 Mindezeket 
leszámítva is a helyzet elég bizonytalan volt: aláírt békeszerződés hiányában 
Kárpátalja sorsa hivatalosan még nem dőlt el, s az emberekben élt a remény, 
hogy a szovjet megszállás talán nem lesz tartós. 1944-45-ben a lakosság még 
egyszerre használta fizetőeszközül a cseh koronát és a magyar pengőt, jóllehet a 
pénzromlás óriási mértékű volt.27 1945. november 15-én bevezették ugyan a 
szovjet fizetőeszközt, a rubelt,28 de az sem bizonyult túl értékállónak: egy éven 
belül újabb pénzváltás történt. 
A Zakarpatszka-Ukrajnai Kommunista Párt 1944. november 19-i határozata 
értelmében november 26-án Munkácson, a városi moziban összeült a népi bi-

                                                           
23 A felhívás nem csak a magyar férfiakat érintette, hanem a németeket, románokat, stb. 
is. 
24 MÓRICZ K., 2001, 127. és BOTLIK József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kár-
pátalján II. 1939-45. Nyíregyháza, 2005. 250. 
25 Gulácsy Lajos: A Kárpátaljai Református Egyház történelme 1944-1990 közt. In: 
Kárpátaljai Református Templomok. Szerk.: RADVÁNSZKY Ferenc, Ungvár – Bereg-
szász, 2000, 11. és PEYER – MÜLLER, F., 1995, 388. 
26 Tiszakeresztúri Református Egyház Presbiteri Jegyzőkönyve (REPJkv), 1945. július 1. 
és a Tiszaújlaki REPJkv, 1945. január 14. 
27 Tiszakeresztúri REPJkv, 1945. július 1. és a Tiszaújlaki REPJkv, 1945. január 14., 
február 18. 
28 BOTLIK J., 2005, II. k., 274. 
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zottságok városi és falusi küldötteinek első kongresszusa, mely bizottságok az 
előző napokban lettek – meglehetős sietséggel – megszervezve.29 A küldöttek a 
kongresszuson – NKVD fegyveresekkel a hátuk mögött – egyhangúan elfogad-
ták azt a manifesztumot, amely kimondta a terület, azaz Kárpátontúli Ukrajna 
„újraegyesülését” Szovjet-Ukrajnával.30 A kongresszuson a magyar nemzetiségű 
lakosság nem képviseltette magát – épp a szolyvai gyűjtőláger borzalmait élte át. 
Az „újraegyesülés óhaja” ellenére Kárpátalja még 14 hónapon át, 1946. január 
22-ig jogilag a Szovjetunió egyik szövetséges tanácsköztársasága volt. Ugyanis 
az 1944. november 26-i kongresszuson megválasztott 17 tagú legfelső államha-
talmi szerv, a Народна Рада31 (továbbiakban Néptanács) másnap megalakította 
Zakarpatszka Ukrajna kormányát, élén Ivan Turjanicával.32  

Az említett Néptanács 1945. március 24-én egy dekrétumot adott közre „A 
vallás megváltoztatásának szabadságáról” címmel. Ez a határozat minden nagy-
korú állampolgárnak lehetővé tette, hogy szabad akaratából megváltoztathassa 
vallását, vagy felekezeten kívülivé válhasson. A kiskorúak vallásáról szüleik, 
gyámjaik dönthettek.33 A rendelet ugyan a görög katolikus vallásúakat célozta, 
mintegy lehetőséget biztosítva számukra, hogy térjenek át a pravoszláv hitre, de 
híven tükrözi a szovjet vezetés lelki élethez való ateista hozzáállását is. 

1946. január 22-én a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének 218. 
számú rendelete létrehozta a Kárpátontúli területet (Закарпатська область), ami 
Kárpátalját Ukrajna egyik megyéjévé tette. Megkezdődött a közigazgatás meg-
szervezése, ami folytán az ukrán hatóságok tizenhárom rajont (= járást) alakítot-
tak ki a területen.34  

Az egyházi ügyekkel az ungvári egyházügyi titkárság foglalkozott, amit kez-
detben egy rutén, majd pedig egy ukrán állami képviselő irányított, aki a kijevi 
kultuszminisztériumtól kapta az utasításokat,35 s akit a presbiteri jegyzőkönyvek, 
egyházi körlevelek a kormány képviselőjeként, meghatalmazottjaként36 emle-
getnek. Azonban 1946 végéig az állam részéről nem volt semmilyen hivatalos 
intézkedés az egyházi élet tekintetében. Az egyház működése nem volt még az 
új hatalmi berendezkedés törvényei szerint szabályozva.37 

                                                           
29 BOTLIK J., 2005, II. k., 254. 
30 Uo., 257. 
31 Narodna Rada = Népi Tanács, Néptanács 
32 BOTLIK J., 2005, II. k., 261. 
33 Uo., 275. 
34 BOTLIK J., 2005, II. k, 280. 
35 PEYER – MÜLLER, F., 1995, 391. 
36 Kárpátaljai Református Egyházi Levéltár (KREL), Búcsú. I. fond, 10. C. 
37 HORKAY B., 1998, 118. 
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Az egyház belső irányítását tekintve a kezdeti tanácstalanság és bénultság 
után ismét sor került a csehszlovák éra idején már fennálló egyházkerületi beosz-
tás bevezetésére, miszerint a Kárpátaljai Református Egyházkerület három espe-
rességre (Ungi, Beregi, Máramaros-Ugocsai) oszlott. Az egyház élén azonban 
már nem volt vezető személy. Ráadásul a három töredék (azaz szovjet megszál-
lás alatt álló) egyházmegyéből kettőnek az esperesi hivatala és esperese a határ 
másik oldalán maradt, egyedül a Beregi egyházmegye hivatala és esperese, Bary 
Gyula maradt Kárpátalja területén, amire egy általa íródott, 1947-es keltezésű 
egyházkerületi körlevél utal.38 Ezekben a rendkívüli időkben, 1945. január 18-i 
keltezéssel Révész Imre, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke is kör-
levelet intézett a Máramaros-Ugocsai egyházmegye lelkészeihez, melyben fel-
szólította a helyettes esperest, hogy „az egyházmegyének az esperes úr által el 
nem érhető részén, amely feltehetőleg az ugocsai rész, az esperes úr törvényes 
helyettese átvegye az igazgatást”.39 Ez meg is történt, mivel Papp József esperes 
hatásköre tényleg nem terjedt ki az elszakadt részekre, így helyettese, Lajos 
Sándor fancsikai lelkész töltötte be 1945 márciusától40 a vezetői tisztséget a 
csonkán maradt egyházmegyében.41 1946-ból származó dokumentumok szerint 
pedig az Ungi egyházmegye élén Gencsy Béla állt, mint esperes.42 E három 
személy közül Bary Gyula volt a rangidős, ezért az államhatalom őt tekintette 
leginkább potenciális tárgyalópartnernek.43 Mivel azonban nem volt vezető sze-
mélye, azaz püspöke az egyházmegyének, ezért általában mindhárom esperessel 
folytattak tárgyalásokat. Megállapodásokat kötöttek, melyben lefektették a re-
formátus egyház működési területeit, illetve az államnak az egyház felé válla-
landó kötelezettségeit. Ezek a megállapodások, utasítások Gulácsy Lajos szerint 
főleg szóban történtek az állam vallásügyi megbízottja részéről. Amit írásban is 
rögzítettek az egyház és állam viszonyát illetően, az csak kis részben valósult 
meg, inkább csak propagandacélokat szolgált.44 Mögötte az a szándék húzódott 
meg, hogy az egyházi élet mértékét immár egyértelműen az államhatalom hatá-

                                                           
38 Területi megbízott körlevele, KREL, Búcsú. I. fond, 10. C és Horkay Barna, 1998, 
122-128. 
39 HORKAY B., 1998, 103-105. 
40 Esperesi Körlevél, KREL, Búcsú. I. fond, 10. C. 
41 Tiszakeresztúri REPJkv, 1946. május 7., Lajos Sándor esperesi látogatása. 
42 KREL, Búcsú. I. fond, 10. C. és GULÁCSY L., 2000, 56. 
43 KREL, Búcsú. I. fond, 10. C. 
44 Gulácsy Lajos: A Kárpátaljai Református Egyház történelme 1944-1990 közt. In.: 
Kárpátaljai Református Templomok. Szerk.: RADVÁNSZKY Ferenc, Ungvár – Bereg-
szász, 2000, 11. 
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rozza meg.45 Jó példa erre Lajos Sándor 1946. május 7-én Tiszakeresztúrban tett 
esperesi látogatása során elmondott beszámolója, miszerint a három esperes nem 
sokkal azelőtt látogatást tett „az Ungvári Szovjetunió Kormányához, ill. a Kár-
pátaljai Terület Kormányához. Nem csak a magok nevében, hanem 80 ezer ma-
gyar református nevében szóltak. Mi itt békében akarunk élni. A Kormány Kép-
viselői válaszukban kijelentették, hogy az Egyházi Törvényeket tiszteletben fog-
ják tartani. A lelkészeket nem bántják, az egyházi földekhez nem nyúlnak. De a 
felekezeti iskola oszlopa kidőlt”.46 Kezdetben tehát az állami vezetés képviselői 
arra tettek ígéretet, hogy megelégednek az egyházi iskolák államosításával, ami-
re 1945 őszén már sor is került.47 Ennek közvetlen hatásaként sok egyházi iskola 
tanítója munkanélkülivé vált.48 S a „kidőlt oszlop” kifejezésből már következtet-
ni lehetett arra, hogy ez az állapot tartós marad: az egyházi iskolák visszaállítá-
sában aligha lehet reménykedni. 

Az állam következő lépésként egyfajta felmérésbe, információgyűjtésbe kez-
dett. 1946 júliusában utasítást kapott a három esperes, hogy készítsenek kimuta-
tást az állami hatóságok részére az egyházmegyéjükben tevékenykedő lelkipász-
torokról. Ez a kimutatás tartalmazta a lelkipásztor nevét, apja nevét, születési 
helyét és idejét, nemzetiségét, iskolai végzettségét, lak-, illetve szolgálati helyét. 
A Kárpátaljai Területi Állami Levéltár ungvári részlegén ezek az adatok megta-
lálhatók magyar nyelven, de mindegyikről készült egy ukrán nyelvű, már Ung-
váron keltezett változat is.49  

Bary Gyula már említett körleveléből az is kiderül, hogy mindkét fél, az ál-
lam és az egyház is fontosnak tartotta a KRE egyházfőjének megválasztását,50 ha 
talán más-más cél is vezérelte őket. A kormány meghatalmazottja szorgalmazta, 
hogy szabályszerűen megválasztott területi megbízott, sztársi kerüljön az egy-
házkerület élére. Ezért 1947 januárjában egyházi részről meg is tették ez ügyben 
a szükséges lépéseket, és lelkészi értekezletet hívtak össze a felmerülő kérdések 
megbeszélésével kapcsolatban. Ennek eredményeként 1947. január 22-én a gyü-
lekezetek számára az esperesek körlevelet küldtek a választások elrendeléséről. 
A választások, amit sok helyütt püspökválasztásként értelmeztek – habár ekkor 
még nem volt tisztázva, hogy a területi megbízotti tisztség alatt ugyanazt lehet-e 
érteni –, január vége, február eleje folyamán lezajlottak. A február 12-én eszkö-
zölt szavazatbontás eredményeként az esperesek által is ajánlott Györke István 
                                                           
45 PEYER – MÜLLER, F., 1995, 389. 
46 Tiszakeresztúri REPJkv, 1946. május 7. 
47 HORKAY B., 1998, 105. és Tivadarfalvai REPJkv, 1945. szeptember 9. 
48 Tivadarfalvai REPJkv, 1945. október 28. 
49 KTÁL, Ungvár, P-1420 fond, I. opisz. 
50 KREL, Búcsú. I. fond, 10. C. 
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beregújfalui lelkipásztor, egyházmegyei főjegyző-tanácsbíró lett megválasztva 
területi megbízottá, Pázsit József tivadarfalvai helyettes-lelkész pedig titkárrá. 
Az azonban még mindig nem volt tisztázva, hogy a területi megbízott rendelke-
zik-e a teljes püspöki jogkörrel, vagy csak a KRE képviselője az állammal foly-
tatott tárgyalásokon. Bary Gyula szerint Györke István így nem volt hajlandó 
elvállalni ezt a tisztséget, s ez az állam számára is kedvező volt, mivel nem lát-
tak benne számukra kedvező tárgyalópartnert. 51 Ebből kifolyólag jelezték a Bary 
Gyulával való tárgyalási szándékukat, s e célból Ungvárra rendelték. A találkozó 
május 6-án történt, ahol felajánlották neki a területi megbízotti, azaz a sztársi 
tisztséget. Ő nem akarta ugyan vállalni, de hosszas győzködés után, az egyház 
érdekeire való tekintettel végül mégis megtette. Így tehát az oly sokat említett 
körlevelét, amit 1947. június 7-én írt, már mint területi megbízott küldte az egész 
kárpátaljai reformátussághoz. Ő lett az egyház hivatalos képviselője az állammal 
való tárgyalásokon, habár nem az egyházi törvények szerint kapta meg ezt a 
tisztséget, hiszen az ő kinevezéséről az állam anélkül döntött, hogy arról előzete-
sen megkérdezte volna a lelkészeket vagy a híveket. 

Az egyházi vagyont illetően a szovjetek fokozatosan rendezkedtek be a terü-
leten: kezdetben csak adót vetettek ki az egyházi földekre,52 a lelkészi lakásokat 
nem vették el, legfeljebb elszállásoltak benne egy-egy orosz kapitányt.53 Az 
1946. év közepén kelt jegyzőkönyvek viszont már arról szólnak, hogy az egyház 
tulajdonában levő földeket a hatóságok kisajátították, és szétosztották a helybeli 
szegények között. 54 Ez felvetette azt a problémát, hogy mivel ezeknek a földek-
nek a használata benne volt általában a lelkészek díjlevelében, ezután más for-
rást kellett találni a lelkészi fizetés ezen részének pótlására. A következő lépcső-
fok az egyházi iskolák épületeinek és a használaton kívül levő parókiáknak az 
állam részéről történő kisajátítása volt,55 majd pedig az egyházi ingatlanok teljes 
körű eltulajdonítása következett.56 Néhol azért kisebb engedményt is tettek: a 
lelkész a kisajátítás ellenére tovább lakhatott családjával a parókián havi bér 
fizetése ellenében. Ez a sors várt a többi egyházi épületre is (imaház, gyülekezeti 
terem, stb.). Ezzel kapcsolatban fennmaradt a Kárpátaljai Református Egyházi 
Levéltárban egy 1948. október 1-én kelt, a Bátyúi Egyházközség vezetői és a 
Beregszászi Végrehajtó Bizottság képviselője, bizonyos Fábián I. B. között 
                                                           
51 KREL, Búcsú. I. fond, 10. C., Bary Gyula körlevele 
52 Tiszaújlaki REPJk, 1946. szeptember 8. 
53 Tiszaújlaki REPJk., 1946. szeptember 29. – A jegyzőkönyv azt említi, hogy a beszál-
lásolt orosz kapitány már nem lakik a parókián, elköltözött.  
54 Uo.  
55 Tivadarfalvai REPJkv, 1947. július 27. 
56 Tiszaújlaki REPJk, 1947. augusztus 24. 
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megkötött típusszerződés,57 ami híven tükrözi az akkori viszonyokat. Ennek 
értelmében a Bátyúi Egyházközség meghatározatlan időre, ingyenes használatra 
átvesz az említett állami szervtől egy, a községben lévő egyemeletes kőépüle-
tet,58 vagyontárgyaival együtt. A szerződés a létesítményt imaházként említi. Az 
épület használói garantálják, hogy azt kizárólag megállapodás szerinti rendelte-
tésére, azaz egyházi célra fogják használni. Kötelezettséget vállalnak az épületet 
érintő bárminemű probléma orvoslására: vállalják annak eredeti állapotában való 
megőrzését, ha szükséges, akkor felújítását, esetleges adósság-terhelés esetén 
annak kifizetését, a fűtés biztosítását és az adó rendezését. Továbbá biztosítják, 
hogy az állam részéről történő vagyonellenőrzésre a szóban forgó épületet bár-
mikor rendelkezésre bocsátják. Az imaházhoz tartozó vagyontárgyak elvesztésé-
ért vagy megrongálódásáért szintén az egyházközség vállalja az anyagi visszaté-
rítést és felelősséget az állam felé. Szavatolják azt is, hogy abban az esetben, ha 
vissza akarnák adni az épületet az államnak, az ugyanabban a formában és álla-
potban lesz, mint ahogy átvették. A szerződést húsz személy írta alá az egyház-
község részéről, valószínűleg a Húszas Tanács tagjai, s három példány készült 
belőle.59 E szerződés tehát tisztán mutatja: az állam saját tulajdonának tekintette 
az egyházi épületeket, amit az egyház ugyan bérbe vehetett, bizonyos kikötések 
mellett. Bérleti díjat nem fizettek érte, azonban adózni kellett utána az állam 
irányába, s bárminemű munkálatot az épületen csak az állam jóváhagyásával 
lehetett végezni. 

1947 nyaráig szinte semmilyen hatósági intézkedés nem történt a gyülekezeti 
élet menetét illetően. Ekkor azonban mindegyik gyülekezet esperesi körlevél-
ben60 értesült arról, hogy végre kell hajtani az egyházközségek orosz/szovjet 
törvények szerinti regisztrálását, ugyanis csak az az egyházközség nyer szabad 
vallásgyakorlásra engedélyt, amelyet államilag elismernek. Utóbbinak két felté-
tele volt: az egyháztagoknak sajátkezű aláírással kellett kérniük a regisztrálást, 
illetve helyi közgyűlésen egy 20 tagból álló bizottságot kellett választaniuk. 
Tehát össze kellett állítani egy ívet, s felkeresni minden, magát reformátusnak 
valló 18 éven felüli személyt, megkérdezni, kívánja-e a református egyház re-
gisztrálását, kíván-e a református egyház tagja lenni, illetve önként részt vállal-e 
a gyülekezet fenntartásának költségeiben? Ha mindezekre igenlő válasz érkezett, 
az összeállított íven saját kezűleg alá kellett írniuk. Miután elkészült a regisztrá-
                                                           
57 Типовой договор 
58 Az orosz és ukrán nép az épületek szintjeinek meghatározásakor, a magyarokkal ellen-
tétben a legalsó szintet nem földszintnek, hanem első emeletnek nevezik, tehát a szóban 
forgó épület földszintes. 
59 Типовой договор. 1948. KREL, Búcsú. I. fond, 10. C. 
60 KREL, Búcsú. I. fond, 10. C. 
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lást kérelmező ív, közgyűlést kellett összehívni. A közgyűlést megelőzően a 
presbitériumnak és a lelkésznek le kellett mondania tisztségéről. A közgyűlés 
elején választottak egy rangidős személyt, aki a közgyűlést levezeti, s egyben a 
későbbiekben megválasztandó húsz tagú tanács elnöke lesz. A közgyűlés tagjai 
kinyilvánítják a gyülekezet regisztrálására vonatkozó óhajukat, majd megvá-
lasztják a lelkipásztort (a gyakorlatban többnyire ugyanazt, aki lemondott, tehát 
az eljárás inkább csak formális volt). Ezután a lelkész előterjeszti a húsz tagú 
bizottság megválasztását, akik majd a gyülekezet vezetőségét képezik. Ennek a 
20 főnek a következő módon kell megoszlania: elnök, pénztárnok, titkár, három 
ellenőr és egy 14 tagú bizottság. Függetlenül a gyülekezeti tagok számától, min-
denütt 20 fős bizottságot kellett választani. Az esperesi körlevél szövegét idézve: 
„Ez a 20 /husz/ ember képezi az egyházközség magvát. Ők irják alá az állammal 
kötendő szerződést és egyéb iratokat: általában felelősek az egyházközségben 
mindenért.”61 Peyer-Müller szerint ezt a Húszas Tanácsot a gyülekezetei tagjai 
nem szabadon, hanem a települések politikai hatóságának beleszólásával válasz-
tották meg.62  

Úgy a közgyűlés jegyzőkönyvéről, mint a nyilatkozati ívről 3 példányt kellett 
készíteni. 

A gyülekezetek 1947 szeptemberében megtartották az említett közgyűléseket, 
mivel nem szerettek volna a regisztrálásról lemaradni, de ezt utóbb még az álla-
mi kiküldötteknek is jóvá kellett volna hagyniuk. Viszont 1947 folyamán hiába 
várták a kiküldötteket, azok nem jöttek, így az egyházközségek regisztrációja 
elmaradt. A folyamat azért szakadt félbe, mert tárgyalások zajlottak ugyanebben 
az időben a Moszkvai Baptista Egyház, a Református Egyház és az állam között. 
Ugyanis dr. Ravasz László, akkori dunamelléki püspök levéllel fordult az ameri-
kai baptista szövetség vezetőjéhez, dr. Newtonhoz, melyben közbenjárását kérte, 
hogy az oroszországi baptisták nyújtsanak erkölcsi és lelki támogatást a Kárpát-
aljára szakadt magyar református egyháznak. Dr. Newton Ravasz püspök levelét 
Moszkvába küldte. Az oroszországi baptista szövetség a kormány jóváhagyásá-
val az előzetes megbeszélések végett kiküldte Ivanov főpresbitert, hogy a re-
gisztrálást a baptista szövetség keretein belül elősegítse. Össze is hívták a refor-
mátus lelkészeket 1947 nyarán Bátyúba egy megbeszélésre. A református lelké-
szek szószólója Gencsy Béla volt, a baptistáké Mocsarko lelkész, aki a tolmács 
szerepét is vállalta. A moszkvai baptistákat két személy, Ivanov és Andrejev 
képviselte.63 A lelkészkonferencián kiderült: a Moszkvai Baptista Egyház való-

                                                           
61 KREL, Búcsú. I. fond, 10. C. 
62 PEYER – MÜLLER, F., 1995, 401. 
63 PEYER – MÜLLER, F.,1995, 400. 
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jában magába kívánja olvasztani a helyi reformátusokat, méghozzá hatósági 
támogatással. A református lelkészek többsége, a Baráti Kör tagjai egyöntetűen 
úgy vélték, hogy ez káros lenne a reformátusság részére, ugyanis az Unión belüli 
baptisták, az ortodox tengerhez viszonyított kis létszámuk miatt, bárkit befogad-
tak maguk közé, így fennállt az a veszély, hogy a reformátusok nem csak önálló-
ságukat veszítik el az egyesüléssel, hanem előbb-utóbb tanaik tisztaságát is.64 
Emiatt lemondtak az egyesülésről, vállalva, hogy egyedül birkóznak meg a re-
gisztrálással, ami 1948 folyamán meg is történt.65 Ennek bizonyítékául szolgál a 
visszaemlékezéseken és jegyzőkönyveken kívül az a szerződés is, ami 1969-ben 
köttetett a Bátyúi Egyházközség és a Beregszászi Járási Végrehajtó Bizottság 
között, szintén a kultikus/egyházi épületek használatára vonatkozóan. 66 Ez ok-
irat tartalmazza azt, hogy a fent nevezett egyházközség 1948. július 12-én lett 
beregisztrálva, amit az említett államhatalmi szerv is tanúsít.67 Tehát a Kárpátal-
jai Református Egyház gyülekezetei immár hivatalosan, a szovjet állam által 
elismerve (és korlátozva) folytathatták működésüket. 

Közben az egyházon belül folytatta tevékenységét a már említett Keleti Bará-
ti Kör ébredési mozgalom, amit ebben az időben kb. a lelkészek fele támogatott, 
vagy annak tagja volt, jóllehet a csoportosulást a hivatalos egyházi vezetőség 
határozottan elutasította.68 A Máramaros-Ugocsai Egyházmegyei Tanács például 
1947. március 28-án hozott határozatában elítélte a Baráti Kör tevékenységét, s 
azt bomlasztónak minősítette.69 Történt mindez annak dacára, hogy a „baráti 
körös” lelkészek voltak azok, akik felvállalták e zavaros időkben a belmisszió 
szolgálatát, valamint szorgalmazták a hivatalos egyházi vezetőség megválasztá-
sát és az egyházközségek regisztrálását. Többek között ők voltak azok, akik 
leszavazták, hogy a Kárpátaljai Református Egyházat beolvasszák a Moszkvai 
Baptista Egyházba. A Baráti Kör tagja volt Györke István is, akinek területi 
megbízotti tisztségéről való lemondása valószínűleg kapóra jött az államnak. 
Bary Gyula szerint az állami vezetés kifejezetten kritikusan viszonyult a Baráti 
Körhöz: „…az úgynevezett Baráti Kör eddigi sokrétű incselkedései az állam-
kormány által nem honoráltattak, sőt, megfelelő megbízás, felhatalmazás nélkül, 
a zavarosban való halászás jellegét magán viselő akciói nyilvánvalóan elejtés 

                                                           
64 GULÁCSY L., 2000, 57. 
65 Tiszaújlaki RPJkv, 1948. július 30. és Gulácsy Lajos visszaemlékezése alapján. 
66 Az okmány ukrán nyelven íródott „Умова” címmel, aminek tükörfordításban „Felté-
tel” a megnevezése, de értelemszerű fordítása „Szerződés”.  
67 Умова. 1969. Kárpátaljai Református Egyházi Levéltár, Búcsú. I. fond, 10. C. 
68 HORKAY B., 1998, 127. 
69 Esperesi Körlevél, 1947, KREL, Búcsú. I. fond, 10. C. 
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tárgyai lettek...”.70 Érdemes megemlíteni, hogy egy alkalommal, mikor négy 
„baráti körös” lelkész egy lelkésztársukat látogatta meg az egyik ugocsai faluban 
szekéren, hazafelé jövet egy szám nélküli teherautó szánt szándékkal beléjük 
ütközött. Lehúzódtak, de a szekér hátsó tengelyét elkapta az autó olyannyira, 
hogy az elgörbült. Az autó tovább ment. Senki nem sérült meg.71 Máig sem tud-
ni, ki állt vagy kik álltak a különös baleset mögött, de furcsa mód Romzsa Tódor 
görög katolikus püspök is hasonló módon szenvedett halálos balesetet.  

Szintén a Keleti Baráti Kör tagjai voltak azok a lelkészek, akik 1947 márciu-
sában beadványt intéztek Sztálinhoz azzal a céllal, hogy az államhatalom előtt is 
vallást tegyenek hitükről. A beadvány szövege, az egyik megfogalmazója, 
Horkay Barna szerint hozzávetőleg72 ez volt: „Hatalmas Sztálin! – Isten a német 
fasizmust sok orosz és más nép fiainak vérével törte le. Te a győzelem dicsőségét 
is magadnak tulajdonítottad. Mindenben Isten helyére helyezted magad. Hatal-
mas búzamezők mellett nagy táblákon hirdette a dicsekvő felírás: Isten nélkül és 
imádság nélkül, de műtrágyával és traktorral! Ezért az Úr meg fog alázni, mint 
Nabukodonozort. Saját fiaid fognak megvetni téged. – Amíg időd van, szállj ma-
gadba, adj dicsőséget a felséges Istennek! Ez népednek is javára lesz. A gőgös 
Belsazár egy éjszaka birodalmával elveszett. – Zimányi József, Horkay Bar-
na”.73 Hosszú ideig nem történt semmiféle válaszlépés a kezdeményezésre. Ar-
ra, hogy a levél meddig jutott el, csak találgatások vannak. Majd 1947 szeptem-
berében az ungvári területi vallási meghatalmazott hivatta Simon Zsigmondot 
Ungvárra, s közölte vele, hogy megszüntette, betiltotta a Baráti Kört.74 De ezzel 
nem ért véget a történet: október 17-én letartóztatták Horkay Barnát és Zimányi 
Józsefet, s a következő két év folyamán még nyolc lelkészt: Simon Zsigmondot, 
Fekete Gyulát, Pázsit Józsefet, Györke Istvánt, Asszonyi Istvánt, Huszti Bélát, 
Kovács Zoltánt és Gulácsy Lajost.75 A vád ellenük: szovjetellenes propaganda, a 
haladó tudomány gátlása, az ifjúság félrevezetése és egyéb koholt vádak.76 
Mindegyik lelkész Szibériába, a sztálini lágerek valamelyikébe került, s csak a 
Sztálin halála után meghirdetett amnesztia idején, 1956-ban térhetett haza a fog-
ságból.77  

                                                           
70 Területi megbízotti Körlevél, 1947, KREL, Búcsú. I. fond, 10. C. 
71 HORKAY B., 1998, 110. 
72 Már ő sem emlékezett rá pontosan, mivel előbb szóban közölték a beregszászi állami 
hatóságokkal, akik ott helyben leíratták velük.  
73 HORKAY B., 1998, 117. 
74 Uo.: 152. 
75 GULÁCSY L., 2000, 59. 
76 GULÁCSY L., 2000, 14.  
77 HORKAY B., 1998, 192-196. és GULÁCSY L., 2000, 60. 
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Végezetül tehát elmondható, hogy az 1944-es év sorsfordító volt a kárpátaljai 
reformátusság számára. A szovjet csapatok bevonulását követően egy olyan új 
rend vette kezdetét, amire az ateista politika volt jellemző. Ez a tény előrevetítet-
te a helyi felekezetek, köztük a KRE és az állam kapcsolatának későbbi alakulá-
sát. Már 1945 folyamán bekövetkezett az egyházi földek és iskolák államosítása, 
a lelkészlakások, gyülekezeti termek kisajátítása, tehát az egyházellenes intézke-
dések nem sokat várattak magukra Ezt követően az államhatalom egyre fokozot-
tabban törekedett arra, hogy egyházon belül is a szovjet vezetés akarata érvénye-
süljön: adatokat gyűjtött a lelkészekről, meghatározta, hogy ki álljon a KRE 
élére (minden egyházi törvényt figyelmen kívül hagyva), majd megtörtént az 
egyházközségek szovjet szabályok szerint regisztrálása is. Ez utóbbi lépéssel 
tulajdonképpen rendeződött a KRE addig bizonytalan, állammal való kapcsolata. 
Befejeződött mindez az 1949-es évben, amikor azon lelkészeknek már mind-
egyikét, akik fel merték emelni szavukat a szovjet ateista politika ellen, szibériai 
lágerfogságra ítélték. 
 
 
 
 
Marianna Orbán 
 

The History of the Carpathian Ruthenian Reformed Church (1944-1949) 
 
This paper seeks to investigate the history of the Carpathian Ruthenian 
Reformed Church between 1944 and 1949. Its major sources were the circulars 
of the bishops and deans, the records of the elder in the archives of the 
Carpathian Ruthenian Reformed Church, the material concerning the reformed 
Church in the State District Archives of Carpathia Ruthenia, the recollections of 
clergyman Barna Horkay and retired bishop Lajos Gulácsy, and the secondary 
literature about the general history of Carpathia Ruthenia. 

Contentwise this study can be divided into two major parts: as an 
introduction it gives an overview of the circumstances of the establishment and 
working of the Carpathian Ruthenian Reformed Church in the Czech Era in the 
counties of Ung, Bereg, Ugocsa and Máramaros, detached from Hungary by the 
Peace Treaty of Trianon. 

The second part discusses the period between 1944 and 1949, from the 
intrusion of the Soviet troops to Carpathia Ruthenia up to the end of the building 
of the New Order, which was predominantly characterized by atheism on the 
part of the State. As a result of this, 1945 brought the nationalization of the lands 
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and schools of the Church, the appropriation of the flats of the clergymen and 
the congregation halls. The Soviet leaders’ dominance grew and grew within the 
Church: the State was gathering information about the clergymen, and 
disregarding all Church laws determined who would lead the the Carpathian 
Ruthenian Reformed Church. What followed then was the registration of the 
Church communities according to Soviet rules, which practically normalized the 
so-far rather insecure relationship of the Carpathian Ruthenian Reformed Church 
with the state. 




