
A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye különlegesség, unikum. A görögkatolikus 
vallás önmagában is az, de különösen igaz ez a Munkácsi Püspökségre, amelynek 
központja természetesen Ungváron van. Hívei között vannak ruszinok, ukránok, 
magyarok és románok, valamint ószlávul is miséznek. Az egyházmegye rendkívül 
jelentős szerepet játszott vidékünk történelmében, a hitéletben, a kultúrában, az 
oktatásban és a politikában is.
A görögkatolikus egyház, a Munkácsi Egyházmegye igen gyakran került szembe az 
aktuális hatalommal, védte hívei érdekeit, különállását, intézményeit. Sokáig sike-
resen.
Az ateista Szovjetunió brutálisan fölszámolta a görögkatolikus egyházat. Püspökét, 
Boldog Romzsa Tódort meggyilkolta, vagyonát elkobozta, az aposztáziát nem válla-
ló papjait lágerekbe hurcolta. Az embertelen hatalomnak úgy tűnt, még az írmagját 
is kiirtotta a görögkatolikus egyháznak. Azonban tévedett. 

Dr. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke

Országok jöttek-mentek, de az egyházmegye maradt híveivel, papjaival, főpászto-
raival. Olyan támasz volt a Kárpátok alatt élő népeknek – magyaroknak, ruszinok-
nak és másoknak –, amelyre mindig lehetett számítani, hiszen főpásztorai, papjai 
együtt élték át híveikkel a megpróbáltatásokat, örömöket, sikereket és kudarcokat 
egyaránt.
A gondviselő Istennek úgy tetszett, hogy a kommunizmus rémuralma és az egyhá-
zunkat elpusztítani akaró sátáni erő ne kerekedhessen felül Egyházán, hanem mint 
Istennek mély álmából felébredő közössége, ismét elkezdjen építkezni, fejlődni, 
gyarapodni, megszólítani az Isten szavára szomjúhozó népet; ismét álljon mellé és 
legyen együtt vele…

Demkó Ferenc esperes
Beregszászi Magyar Esperesi Kerület, Munkácsi Egyházmegye

Munkánkkal azok előtt tisztelgünk, akik papként vagy hívőként megélték, megtar-
tották és továbbadták egyházunk lelki és tárgyi kincseit. S azoknak szánjuk, akik 
erősíteni szeretnék önazonosságukat, s (újra) fel akarják fedezni a görögkatolikus 
egyház szellemi és épített örökségében rejlő isteni szándékot. Azoknak is ajánljuk 
e könyvet, akikben még erőteljesen él őseinknek megharcolt hite és elkötelezett 
egyházszeretete. Azoknak is szól e mű, akik „a pislákoló mécsbelet” nem szeretnék 
kioltani, hanem görögkatolikus őseiknek hitét legalább a megismerés és elismerés 
szintjén tovább akarják adni. S végül azoknak ajánljuk e kiadványt, akik szeretnék 
megismerni a kárpátaljai magyar görögkatolikus közösséget.
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Firczák Gyula, korának egyházilag és társadalmilag is kiemelkedő alakja, 1892–
1912 között a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke volt. az emberi 
méltóság útját és a fejlődés lehetőségét a szellemi felemelkedésben látta. Egy évszá
zada írta le ma is aktuális gondolatait: „A világnak nem… a külső politikai átalaku-
lásra van szüksége, hanem a benső erkölcsi újjászületésre: Renovare omnia in Christo. 
A szociális bajokat… nem a külső radikalizmus fogja orvosolni, hanem egyedül a mély-
reható krisztusi reform, amely az evangélium szellemét beleviszi a szívekbe, a családi 
életbe, az állami és társadalmi intézményekbe.”

kötetünkkel egy olyan sorozatot kívánunk elindítani, amelyben megjelenítjük 
a kárpátalján élő görögkatolikusok szellemi termékeit, hogy mi is hozzáadjuk „ta
lentumainkat” a kárpátaljai magyarság szellemi életéhez. 

Firczák Gyula kötetek
I.
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A görögkatolikus egyház kommunizmus utáni legalizációjának
25. évfordulójára

lektorálta:
Dr. janka György és Dr. Csatáry György

köszönet:
Holozsnyai norbertnek a fényképek elkészítéséért,

Marosi anitának, Demkó Ferencnének és pápai Zsuzsannának a korrektúráért,
dr. Véghseő tamás, dr. Cselényi István Gábor, Braun lászló,

Dobos sándor, dr. polyák Marianna, szűcs Ferenc, Dancs katalin és 
Bendász Dániel segítségéért, tanácsaiért és építő javaslataiért!

külön köszönet
a kárpátaljai magyar görögkatolikus egyházközségekben szolgáló 

áldozópapoknak és családjaiknak a segítőkészségükért, 
s hogy a „nap hevét és terhét viselik”
a kárpátaljai magyar közösségben!

a kötet megjelenését a Bethlen Gábor alap támogatta.

kiadó: szent Miklós Egyesület
Borító: Halada katalin

nyomdai előkészítés: popovics pál
nyomtatás: WildWest

a borítón a Görögkatolikus püspöki székesegyház (ungvár),
alul Bacsinszky andrás (1732–1772–1809) és Boldog romzsa tódor 

(1911–1944–1947) püspökök között szent István magyar király látható.

© Marosi István
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Előszó Elé

2014 az évfordulók éve a kárpátaljai magyarság számára. Vannak közöttük tra
gikusak: az első világháború kitörésének évfordulója, amely a  történelmi Ma
gyarország széthullásához vezetett, s a kárpátaljai magyarság elhurcolásának 70. 
évfordulójára is emlékezünk, mely traumát közösségünk máig nem heverte ki. 
És vannak pozitívak:

25 éve jött létre a kárpátaljai Magyar kulturális szövetség, a kárpátaljai ma
gyarság érdekvédelmi szervezete, és 25 éve engedélyezték újra a görög katolikus 
egyházat a szovjetunióban. Mind a két esemény az adott közösségek élni aka
rásának bizonyítéka. az évtizedes elnyomatás után az első adandó alkalommal 
újjászerveződik, célokat tűz ki és hozzáfog azok megvalósításához.

a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye különlegesség, unikum. a görög
katolikus vallás önmagában is az, de különösen igaz ez a Munkácsi püspökségre, 
amelynek központja természetesen ungváron van. Hívei között vannak ruszinok, 
ukránok, magyarok és románok, valamint ószlávul is miséznek. az egyházmegye 
rendkívül jelentős szerepet játszott vidékünk történelmében, a hitéletben, a kul
túrában, az oktatásban és a politikában is. 

a görögkatolikus egyház, a Munkácsi Egyházmegye igen gyakran került szembe 
az aktuális hatalommal, védte hívei érdekeit, különállását, intézményeit. sokáig 
sikeresen. 

az ateista szovjetunió brutálisan fölszámolta a görögkatolikus egyházat. püs
pökét, Boldog romzsa tódort meggyilkolta, vagyonát elkobozta, az aposztáziát 
nem vállaló papjait lágerekbe hurcolta. az embertelen hatalomnak úgy tűnt, még 
az írmagját is kiirtotta a görögkatolikus egyháznak. azonban tévedett. 

a lágereket túlélő papok működtették a „földalatti” egyházat, vállalva az ül
döztetést. amikor lehetőség nyílt rá, az Egyház újjászületett, újjászerveződött. 
s bár nem adták vissza a vagyont, harcolni kellett a templomokért, parókiákért, 
a hívek jelentős része nem tért vissza, az önálló Munkácsi Görögkatolikus Egy
házmegye van, fejlődik, betölti hivatását. 

Marosi István görögkatolikus lelkipásztor az évfordulóra könyvet írt a kár
pátalján élő görögkatolikus magyarokról. a mű hiánypótló. a könyv egyik célja, 
a szerző szerint, „tudatosítani, hogy kárpátalja jelenlegi területén a helyi magyar
ság számarányához viszonyítva jelentős számú magyar görögkatolikus él…” 



a szerző kellő alapossággal számba veszi a kárpátaljai magyar görögkatolikus 
közösségeket, ismertetve azok múltját, épített örökségét, mintegy felmutatva: itt 
vagyunk, van múltunk, s jövőnk is.

a kárpátaljai magyar görögkatolikusok a magyar közösség fontos, megbecsült 
része. líceumot hoztak létre, közösséget szerveznek, könyveket adnak ki. támo
gatni kell törekvéseiket. az egész kárpátaljai magyarság fennmaradásának érde
kében is. 

 Dr. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke
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Előszó

a Munkácsi Egyházmegyét – amelyet bár 1771ben alapított meg a  szent
szék, de létrejötte több évszázadra tekint vissza – sok körülmény formálta: nagy
urak egymás közötti vetélkedése, főpapok versengése, forradalmak, harc a sza
badságért, háborúk.

országok jöttekmentek, de az egyházmegye maradt híveivel, papjaival, fő
pásztoraival. olyan támasz volt a kárpátok alatt élő népeknek – magyaroknak, 
ruszinoknak és másoknak –, amelyre mindig lehetett számítani, hiszen főpász
torai, papjai együtt élték át híveikkel a megpróbáltatásokat, örömöket, sikereket 
és kudarcokat egyaránt. 

a gondviselő Istennek úgy tetszett, hogy a kommunizmus rémuralma és az 
egyházunkat elpusztítani akaró sátáni erő ne kerekedhessen felül Egyházán, ha
nem mint Istennek mély álmából felébredő közössége, ismét elkezdjen építkezni, 
fejlődni, gyarapodni, megszólítani az Isten szavára szomjúhozó népet; ismét áll
jon mellé és legyen együtt vele. 

Ennek az útnak egy megállóját szeretné rögzíteni ez a mű, szem előtt tartva 
Munkácsi Egyházmegyénk azon közösségeit, ahol magyar nyelven szólítja meg 
Isten népe az urat. nem ad teljes képet, mert nem ez a célja. Inkább egy pillanat 
erejéig felvillantja azt az állapotot, mely megmutatja, hogy a Munkácsi Egyház
megyében élnek magyar görögkatolikusok, akiknek van múltjuk, jelenük, és az 
adatok alapján elmondhatjuk, jövőjük is.

köszönet azoknak, akik fontosnak tartották, hogy ez a mű megszülessen, hogy 
most először olyan tanulmány kerüljön az Egyházunk iránt érdeklődő, vagy egyál
talán ezt a könyvet felütő ember kezébe, amely alapján elképzelése lehet a Munká
csi Egyházmegye egyházközségeinek tíz százalékát kitevő magyar közösségekről.

Én, mint ennek a magyar közösségnek az elöljárója, azokkal együtt, akik e köny
vön munkálkodtak, hiszem azt, hogy a Gondviselő Úr azért adta a 25 évvel ez
előtti eseményeket, amikor is feltámadtunk, mert van még feladata a Munkácsi 
Egyházmegye és ezen belül a kárpátaljai magyar görögkatolikusság számára.

Demkó Ferenc esperes
Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

Munkácsi Egyházmegye



Tisztelettel és nagyrabecsüléssel
dr. Ortutay Elemér, Bendász István, Hricenkó János és Szabó József
áldozópapok, az üldözést megélt többi görögkatolikus áldozópap,
 valamint a görögkatolikus hitet a kommunizmus idején is megtartó
kárpátaljai hívek emlékének.
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„Vannak, akik azt mondják, hogy tragikus sorsú nép gyermekeinek születtünk. 
Hisz évszázadokig hadszíntér volt hazánk, így a mi területünk is. 
Török-, tatár-, oroszdúlás napirenden volt.
Otthonainkat lerombolták, termőföldjeinket letarolták. 
Lányainkat, asszonyainkat hárembe hurcolták. 
Fiainkat elrabolták, hogy janicsárokat neveljenek belőlük. 
Férfiúinkat elhallgattatták. Ha ez nem sikerült, 
középkori kényszermunkára és börtönökbe kényszerítették, 
vagy a szolyvai halállágerekben az aradi vértanúkhoz hasonló sorsra 
és halálra ítélték őket… 
Hiányoznak, így érthető: gyengébb a termés. 
A tudományok, a művészetek és általában a kultúra mezején is…”

dr. Ortutay Elemér
hitvalló görögkatolikus áldozópap

ortutay Elemér – akit a  legtöbben csak Elemér bácsinak ismertek – gondola
tai annak az 1994ben kiadott könyvnek a bevezetőjét zárják, amely munkánk 
egyik forrása is,1 s előszavában a kárpátaljai magyarságról ír. Gondolatai azon
ban egyformán igazak a kárpátaljai görögkatolikus egyházra, a történelmi Mun
kácsi Egyházmegyére és a kárpátaljai magyar görögkatolikusokra. kiadványunk 
a kárpátalján élő magyar görögkatolikusok jelenlegi helyzetét, elsősorban az egyes 
közösségeket, az azok történetére vonatkozó adatokat és jelenlegi állapotukat sze
retné bemutatni. 

Feltehető a kérdés, miért éppen az ajánlásban megnevezett személyeket em
lítjük, miért pont az ő emlékezetükre ajánljuk munkánkat. az ajánlások mindig 
szubjektívek… azt gondoljuk, hogy mára leginkább ennek a négy görögkatolikus 
áldozópapnak a személye maradt meg közvetve vagy közvetlenül a magyar gö
rögkatolikus egyházközségek és a kárpátaljai magyar emberek tudatában. 

Munkánk aktualitását pedig az a tény adja, hogy a Munkácsi Görögkatolikus 
Egyházmegye ebben az évben emlékezik meg a kommunizmus utáni legalizációjá
nak és újjáéledésének 25. évfordulójáról. az 1989. körüli események az egyház 

1 Bendász, I. – koi, I.: A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye lelkészeinek 1792. évi kata-
lógusa. nyíregyháza, 1994, 4. 
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életében euforikus hangulatot teremtettek, de az idő előrehaladtával számos kér
dés vetődött fel, melyekre választ kellett adni. átalakult a társadalom, s még nap
jainkban is igen forrongó etnikai, politikai és vallási környezet vesz körül ben
nünket. 

az ősi bölcsesség, miszerint a történelem az élet tanítómestere, nemcsak fi
gyelmeztethet, hanem nevelhet is bennünket. a Munkácsi Egyházmegye több 
évszázados történelme, papjainak és híveinek életszemlélete folyamatos tiszteletet 
követel tőlünk. Fontos, hogy időnként önmagunkban és másokban is tudatossá 
tegyük keresztény szemléletünk mellett a történelmi múlt erejét, és feladataink 
megoldásának alapjává tegyük azt. Egy tanítás szerint mindig elődeink vállán 
állunk. Így lehetőségünk van „magasabbról nézni” őseink küzdelmét, meghatá
rozni a jelent és tudatosítani a jövő kihívásait. Munkánkban arra törekszünk, 
hogy görögkatolikus közösségeink számára bemutassuk az első két lehetőséget: 
őseink örökségét és a jelen állapotot.

kik is voltak és milyen lelkületet hordoztak papjaink és híveink? 
ortutay Elemér teológiai doktorként ment a börtönbe, végigélte a kommu

nista üldöztetést, titokban nevelte a papokat, „egyszemélyes teológiát” működte
tett, majd a kilencvenes évek első felében tapasztalt görögkatolikus egyházi éb
redés egyik legismertebb alakja lett. Életének utolsó éveit az eufória jellemezte. 
Előadásokkal, prédikációkkal, írásokkal fáradhatatlanul járta kárpátalját, vagy 
beszélt kárpátaljáról az anyaországban. Életének ezt az 1997ig tartó örömteli és 
reményteli utolsó időszakát, életeszményének maradandóságát határozottan su
gallja emlékkönyvének címe: „…holnap is felkel a nap”.2

Bendász István egyháztörténészként vált ismertté. a hagyatékából előkerülő 
és megjelenő munkák alapján az utókor méltán illetheti őt ezzel a megnevezéssel. 
a Munkácsi Egyházmegye kanonokjaként hunyt el 1991ben. Börtönéveit és há
nyattatását az Öt év a szögesdrót mögött3 című visszaemlékezésében írta le. számos 
feljegyzést, jegyzetet, könyvet és tanulmányt hagyott maga után. s talán a leg
elképesztőbb, hogy abban az időben írta le ezeket, amikor még nem is beszéltek 
arról, hogy egyáltalán újjáéledhet a görögkatolikus egyház. Fia, Dániel évekig 

2 ortutay, E.: „…holnap is felkel a Nap”. Intermix, ungvár–Budapest, 1993.
3 Bendász, I.: Öt év a szögesdrót mögött című kötete eddig négy kiadásban jelent meg: (1.) 

aggiornamento kiadó, Budapest, 1991; (2.) lámpás kiadó, abaliget, 2000; (3.) Bendász, 
s.: Five Years Behind Wire: Priest from Kárpátalja in the Gulag Labor Camps. Eastern Chris
tian publications, 2004; (4.) ukránul: С. Бендас: П’ять років за колючим дротом. Що
денник священика, написаний в Гулазі. Карпати, Ужгород, 2008., (4.) Bendász I.: Öt év 
a  szögesdrót mögött. Egy kárpátaljai görög katolikus pap naplója a  Gulágban. Harmadik 
magyarul megjelent bővített kiadás, összukrajnai állami kárpáti kiadó, ungvár, 2012.
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az ungvári Boldog romzsa tódor teológiai akadémia egyháztörténelem tanára 
volt, jelenleg pedig egyházmegyei levéltáros.

Hricenkó jános atya a  magyar görögkatolikus papság körében egyszerűen 
„papa”ként volt ismert. azoknak az üldözött papoknak a megjelenítője, akiket 
a likvidáció előtt szenteltek pappá. Civil munkásként végigélte a kommunizmust, 
és 1989 után közel egy évtizedig volt ismét lelkipásztor. tiszaújlak görögkatolikus 
áldozópapjaként hunyt el 1997ben. a 20. század közepén élt, az üldöztetést vál laló 
görögkatolikus papi sors szimbolikus alakja rajzolódott ki személyében. a klasz
szikus értelemben ismert kárpátaljai görögkatolikus papi értelmiség képviselője 
volt. 

szabó józsef személye kevésbé közismert. 1972ben hunyt el, s leginkább fián, 
szabó konstantinon keresztül ismerik őt kárpátalján, s így kerül a kárpátaljai 
magyar görögkatolikus egyház megbecsültjei közé. Fia jelenleg az ungvári Bol
dog romzsa tódor teológiai akadémia prefektusa. konstantin atyát 1986ban, 
a kommunizmus és az egyházüldözés idején szentelték pappá. akkoriban csak az 
tudta vállalni a papi hivatással együtt járó kihívásokat, aki tudta, mire számíthat 
az államhatalomtól, és látta azt is, mi várhat egy görögkatolikus papra a földalatti 
egyházban.

külön említést kell tennünk a görögkatolikus hitet megtartó hívekről. kö
zülük sokan csak később döbbentek rá, hogy a templom, ahol imádkoznak, az 
ortodox egyház használatában van. Ők ugyan görögkatolikus tudattal éltek, de 
pravoszlávként regisztrálták őket az állami hivatalokban. Ez egy egészen külön
leges lelkületet eredményezett, melyet egyáltalán nem lehet tudathasadásnak te
kinteni. sokkal inkább a több évszázadon át a lelkekbe vésődött vallási elköte
lezettség és erkölcsi tartás különleges megnyilvánulása volt ez, mely az ateista 
ideológia terjesztésének kudarcaként is értelmezhető. 

a ’90es évek elején került fogalmaink közé a papokra vonatkozó „aláírt – nem 
írt alá” fogalompár.4 Megjelent a hitvalló püspök, pap és hívő fogalma a kommu
nista szovjethatalom üldözöttei között. kiderült, hogy az értelmiség közül sokan 
titokban keresztény életet éltek, szentségekhez járultak, s ezt még egymás elől is tit
kolták…

4 „aláírt pap” – azokra a papokra használják ezt a fogalmat, akik a Munkácsi Egyházmegye 
eltörlése után vagy azzal egy időben átálltak a pravoszláv egyházba. 
„nem írt alá” – azokra a papokra használják ezt a fogalmat, akik a Munkácsi Egyházme
gye eltörlése után vagy azzal egy időben nem csatlakoztak a pravoszláv egyházhoz. Bün
tetésük az volt, hogy börtönbe vagy lágerbe kerültek, vagy kárpátalján maradtak, de nem 
folytathattak papi tevékenységet. 
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Fény derült arra is, hogy a görögkatolikus egyház eltörlése utáni időszakban 
is volt egyházi élet, amelyet ma már a „földalatti egyház” fogalmával jelölünk. Ez 
titokban folyt, folyamatos maradt az egyházszervezet, a hierarchia, a papképzés. 
azokat a püspököket, papokat és híveket, akik ebben részt vettek, méltán lehet 
hitvallóknak nevezni. nélkülük nem tudott volna „varázsütésre” újjászerveződni 
a görögkatolikus egyház. 

azok a görögkatolikus hívek is kockázatot vállaltak, és ezáltal hitvallókká let
tek, akik a „nem hagyom a templomot” elhatározással és keresztény világnézettel 
élték végig a kommunizmus időszakát. sokszor kifejezték véleményüket a rend
szerrel szemben, ami által személyes karrierjük, tanulmányaik is háttérbe szorul
tak. negyven év után is apáról fiúra, szülőről gyermekre szállt a görögkatolikus 
hit. a görögkatolikus papság több évszázados elkötelezett munkáját dicséri, hogy 
fel sem merült a vallásukat gyakorló családokban, hogy az idős papok helyébe 
lépő fiatal pravoszláv papság által a liturgiában említett ortodox egyházfő szá
mukra bármilyen hitbeli kötődést is jelentsen. négy évtizeddel a Munkácsi Egy
házmegye eltörlése után is egyértelműen görögkatolikusnak vallották magukat. 

Mindezek az utak találkoztak és kiegészítették egymást a kilencvenes évek 
elején történt görögkatolikus egyházi ébredésben. 

nehéz időszakon ment át az elmúlt 25 év során is a görögkatolikus egyház. 
önmaga újjászervezését egy olyan térségben kellett megvalósítania, amely geo
politikailag inkább a „kaotikus” jellemzőket hordozta magán – néha még jelen
leg is. Volt itt rendszerváltás, országváltás, kormányváltás, nemzeti ébredés és 
számos egyéb tényező az elmúlt negyedszázadban.

Bizonyos fogalmak kikristályosodtak, átértékelődtek számunkra… Mára fur
csamód azokat a volt görögkatolikus hívőket és hívő családokat is veszteségnek 
tekintjük, akik az elmúlt 25 év útkeresésének időszakában nem tudtak vissza
találni, vagy nem tudták megtalálni a helyüket a görögkatolikus egyház kötelé
kében. kárpátalja magyarok és szlávok lakta területén számottevő azok száma, 
akik valaha görögkatolikusok voltak, de az elmúlt évtizedekben vallást váltottak. 
Figyelemreméltó és tanulságos kutatás lehetne, és értékes gondolatokat tudnánk 
meríteni abból, ha ennek a vallásváltásnak politikai oldala mellett a hitbeli, szoci
ológiai és lélektani hátterét is mielőbb felfednék… 

a kárpátaljai magyar görögkatolikusságnak jelenleg ebben a miliőben kell meg
keresnie önazonosságát. Munkánkkal azok előtt tisztelgünk, akik papként vagy 
hívőként megélték, megtartották és továbbadták egyházunk lelki és tárgyi kin
cseit. s azoknak szánjuk, akik erősíteni szeretnék önazonosságukat, s (újra) fel 
akarják fedezni a görögkatolikus egyház szellemi és épített örökségében rejlő isteni 
szándékot. azoknak is ajánljuk e könyvet, akikben még erőteljesen él őseinknek 



megharcolt hite és elkötelezett egyházszeretete. azoknak is szól e munka, akik 
„a pislákoló mécsbelet” nem szeretnék kioltani, hanem görögkatolikus őseiknek 
hi tét legalább a megismerés és elismerés szintjén tovább akarják adni. s végül 
azoknak ajánljuk e kiadványt, akik szeretnék megismerni a kárpátaljai magyar 
görögkatolikus közösséget.

A szerző
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1. fejezet

AdAlékok 
A Beregszászi MAgyAr esperesi kerület 

közösségeinek történetéhez

GöröGkatolikus maGyarok kárpátalján

a mögöttünk lévő időszakban megélénkült a görögkatolikus egyház múltjának 
feltárása iránti igény, s ennek köszönhetően mélyebben megismerhetjük azt. Új 
kutatások is indultak, s az egyházi és a világi történetírás is egyre inkább hasz
nálja és alkalmazza egymás kutatási eredményeit. Mindez termékennyé teszi az 
együttműködést és segíti az álláspontok közeledését. 

Munkánkkal – a bevezetőben jelzett tisztelgésen túl – elsősorban ehhez a kuta
táshoz szeretnénk hozzájárulni. nem célunk, hogy a görögkatolikus egy ház általános 
történetét akár egészében, akár időszakaiban bemutassuk. a görögkatolikus egyházi 
élet ismertetésére sem vállalkozhatunk, még kárpátalja vonatkozá sában sem. Mun
kánkkal arra törekszünk, hogy általános képet alakítsunk ki azokról a kárpátaljai 
görögkatolikus egyházközségekről, amelyek a magyar közösségekben élnek, illetve 
azokról a kisebb hívőcsoportokról, akik szláv környezetben ugyan, de magyarul 
végzik szertartásaikat, következésképpen „folyamatosan hallják a ma gyar szót”. 

az anyaország felé és regionálisan is szeretnénk tudatosítani, hogy kárpátalja 
jelenlegi területén a helyi magyarság számarányához viszonyítva jelentős számú 
magyar görögkatolikus él. Ők nem tartoztak az 1912ben felállított Hajdúdorogi 
Egyházmegyébe, amelyet kimondatlanul is a magyar görögkatolikusok számára 
hoztak létre, elismerve ezáltal az évszázados, nemzeti nyelvért folytatott harcot. 
a Hajdúdorogi Egyházmegye felállításakor az Eperjesi és a Munkácsi Egyház
megyében is maradtak magyar nemzetiségű görögkatolikusok. Ez a tény az első 
világháborút lezáró békeszerződésig és az azt követő határmódosításig nem je
lentett nemzetiségi problémát, mivel mindhárom egyházmegye a Magyar ki
rályság területén volt.

a 20. századi államhatárváltozások és a hozzájuk kapcsolódó, az aktuális állam
hatalom részéről megjelenő ideológiai elvek jelentős hatásokat gyakoroltak a Mun
kácsi Egyházmegyére is. az ősi egyházmegyét és annak hagyományait magáénak 
valló magyar közösség sohasem törekedett az elkülönülésre, csak a keleti egyház 



16

ősi hagyományában élő népnyelvi liturgikus élet megéléséhez ragaszkodott és ra
gaszkodik ma is. 

Gyakori jelenség, s a helyi magyar közösségben is megjelenik a kísértés, hogy 
szerepvállalásánál kisebb mértékben figyeljenek a görögkatolikusokra. természe
tes, hogy a katolikus egyház sajátos joghagyománya is közrejátszik ebben, mi
szerint a nyelvinemzeti sajátosságok nem minden esetben kapnak prioritást az 
egyház „hétköznapi életében”. a görögkatolikusság életképességének és élni aka
rásának azonban egyik legfontosabb bizonyítéka, hogy ez a közösség képes intéz
ményeket, szervezeteket, egyesületeket létrehozni és fenntartani, s arra törekszik, 
hogy képviseltesse magát minden jelentős, magyarságot és egyházat érintő kér
désben. Ezzel együtt elkötelezetten vesz részt a jelenlegi Munkácsi Egyházmegye 
rendezvényein, annak vallási és társadalmi életében is, s ezzel kifejezi lojalitását 
az ősi egyházmegye hagyománya s a mindenkori püspöke iránt. 

a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegyének is szembe kell néznie azzal a tör
ténelmi ténnyel, hogy hívei a történelem folyamán több nemzethez tartoztak, 
s jelenleg is több náció alkotja. Ez nem jelent lazább kötődést az egyházmegye 
hagyományaihoz, illetve az elkötelezettség hiányára sem utal. leginkább a litur
gikus és a lelkipásztori élet gyakorlásában igényel megfelelő bölcsességet a min
denkori egyházi vezetéstől és a papságtól. 

Munkánk nem titkolt célja az is, hogy felhívjuk a figyelmet a kutatási lehe
tőségekre és azok időszerűségére. szeretnénk elindítani egy folyamatot, amely 
a magyarokat jelenleg magába foglaló kisebb egyházi közigazgatási egység, a Be
regszászi Magyar Esperesi kerület parókiáinak történeti megismerésére irányul. 
Ezáltal hozzájárulunk a Munkácsi Egyházmegye jelentős részének történetéhez, 
az egyházmegyei hagyomány permanens megélésének tanúsításához, annak be
mutatásához. s ezzel egy időben a magyar görögkatolikus identitás erősítésére is 
kísérletet teszünk. 
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a GöröGkatolikus EGyházközséGEk történEti forrásai 

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 megtalálható görögkatolikusság történe
tében a Munkácsi Egyházmegye 1771es felállítása előtt és után is készültek egy
házi összeírások, azonban nem mindegyik jelent meg nyomtatásban. a Munkácsi 
Egyházmegye 1949es eltörléséig 36, nyomatásban megjelentetett egyházmegyei 
adatfeldolgozást ismerünk. Ezek között az 1938ban kiadott sematizmus eddig 
ismeretlen okokból csak az egyházmegye általános információit és az egykori Be
regszászi Esperesi kerület parókiáinak adatait rögzíti. a Görögkatolikus örök
ség kutatócsoport munkájának eredményeként ezek digitalizált formában is meg
találhatók.5 Ezeken kívül a közelmúltban a Bendászhagyatékból is előkerült egy 
sematizmus, amely a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye felszámolása előtti 
utolsó, 1947ben összegyűjtött egyházmegyei összeírás.6 

Ezek alapján két évszázad folyamatai követhetők demográfiai, vallási, etni kai 
adatok alapján, de jelentős információkat közölnek a falvak történetéről, föld rajzi 
elhelyezkedésükről, papjaikról, kántortanítóikról, egyházi iskoláikról és templo
maikról is. az első, nyomtatásban megjelent egyházi összeírás 1747ben készült el 
olsavszky Manuel Mihály püspök szorgalmazására.7 az utolsó gyűjtemény Mu
rányi Miklósnak, a Munkácsi Egyházmegye akkori irodaigazgatójának, a likvi
dálás előtti utolsó vikáriusának a munkája, melyet 1945ben készített el és 1947
ben egészített ki. 

Ezenkívül a Munkácsi Görögkatolikus püspöki levéltár Beregszászban őrzött 
anyagában is található még jelentős számú, különböző céllal elkezdett összeírás 
az egyházmegye parókiáiról, melyek ennek a gyűjteménynek a bővítésére és to
vábbi kutatásokra is alkalmasak, viszont jelen munkánkban nem szerepelnek. 

5 www.byzantinohungarica.hu (kutatás ideje: 2013. december 20.) – Byzantinohungarica – 
Görögkatolikus örökségismereti Honlap

6 a Bendászhagyaték leírását lásd később (vö. 2.3. a Bendászhagyaték).
a Murányi Miklós egykori irodaigazgató által összeállított sematizmusból egyetlen pél
dány maradt meg. jelenleg feldolgozás alatt van. adatait munkánkban felhasználjuk.
Munkánk megjelenésének időszakában folyik az 1741es sematizmus anyagának nyomdai 
előkészítése, így rövidesen azzal is gazdagodik majd a gyűjtemény.

7 Ember, Gy.: A munkácsi görög katolikus püspökség lelkészségeinek 1747-es összeírása. In: reg
num – Egyháztörténeti évkönyv, Budapest, szent István társulat, 1947.
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Ez utóbbiakat inkább az egyes évek statisztikai adatainak, vagy egyegy parókia, 
es peresi kerület joghatósági területének meghatározása, a templomépítés indok
olása miatt, esetleg egyéb adminisztratív szempontból gyűjtötték össze.

a sematizmusok jellemzője, hogy egy adott egyházmegyét illetően az egyházi 
adminisztráció felépítésére, az egyházmegyei intézményekre és vezetőire, a szer
zetesrendekre s a papnövendékekre vonatkozó legalapvetőbb adatokat is rög zítik.8 
Főesperesi és esperesi kerületenként közlik a parókiákat és filiákat, az azokban 
lévő templomokat és azok titulusait, a 19. század elején pedig a templomok kegy
urait is. 

az összeírások kezdetben csak minimális információt szolgáltattak, de az idő 
előrehaladtával a hívek lélekszámának jelölésén túl a templomok titulusaira, a pa
rókiák elnevezésére, az éppen aktuális kegyúrra, a parókia más, világi szempont
ból jelentős függőségére vagy éppen függetlenségére, a felekezeti iskola jelenlétére, 
azok tanulólétszámára, a községben lévő egyéb felekezetek lélekszámára, s a 19–
20. sz. fordulóján a közösség és az egyházközség történetére vonatkozó minimális 
adatokkal is szolgálnak.

Munkánk szempontjából elsősorban az egyházi összeírásokra és a sematizmu
sokra hagyatkozunk. Ezek adatait közöljük az egyes templomokra és közösségekre 
vonatkoztatva. a jelenleginél sokkal részletesebb történeti feldolgozásoknál azon
ban egyéb forrásokat is ismerni kell a részletesebb egyházközségtörténet elké
szítése érdekében. a statisztikai évkönyvek, a helységnévtárak, a levéltárban lévő, 
egyházi ingatlanokkal kapcsolatos levelezések, illetve sajtótermékek bővíthetik 
a jelen munkában közölt adatokat. az 1920as határmódosítások előtti egyházi 
adatközlésekre vonatkozó visszaigazolásokat találhatunk a világi összeírásokban 
közölt népesedési adatokban,9 melyek többnyire a 19. század utolsó negyedében 
és a 20. század első másfél évtizedében jelentek meg és rendelkeznek adatközlő 
jelleggel.10

8 vö.: „sematizmus” – in: www.lexikon.katolikus.hu (kutatás ideje: 2013. december 20.)
9 a központi statisztikai Hivatal könyvtárának online gyűjteményében jelentős számú sta

tisztikai évkönyv és helységnévtár található. Vö. www.konyvtar.ksh.hu (kutatás ideje: 2014. 
január 10.)

10 statisztikai évkönyvből 1883–1910 között 22 kötet jelent meg. Helységnévtárból 1873–
1913 közötti időszakban 12 kötet készült el.
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levéltári források

a kárpátmedencei görögkatolikus egyház kutatása szempontjából a két legje
lentősebb forrás a Munkácsi Görögkatolikus püspöki levéltár (151es fond) és 
a Bazilita rend központi levéltára (64es fond). a görögkatolikus népesedési 
és genealógiai adatok szempontjából pedig jelentős a kárpátaljai Egyházi anya
könyvek Gyűjteménye (1606os fond).11 

a három gyűjtemény közül a Munkácsi Görögkatolikus püspöki levéltár al
kotja a kárpátaljai területi állami levéltár (ktál) beregszászi fiókjának egyik 
legnagyobb terjedelmű gyűjteményét, mely 58344 ügyiratot tartalmaz.12 a ma
gyarországi görögkatolikusok korai időszakára vonatkozóan és az egyes egyház
megyéknek a Munkácsi Egyházmegye kötelékéből való kiválásáig13 tartalmazza 
az Eperjesi, a szamosújvári, a Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci apostoli 
Exarchátus egyházi ügyeit, a templomépítési és egyházi intézmények kialakulá
sának folyamatában született levelezéseket és az ingatlanépítési ügyeket. továbbá 
magában foglalja az egyházi adminisztrációval, a felekezeti iskolaüggyel és az egy
házi gazdálkodással kapcsolatos levelezéseket. Emellett a gyűjtemény terjedelmes 
iratmennyiséget őriz az anyaegyházmegye (Munkácsi Egyházmegye) joghatósá
gából kivált egyházszervezeti egységek kanonizációja előtti időszakból.14 

a Bazilita rend központi levéltára terjedelmében és iratmennyiségében jelen
tősen kisebb, de a történelmi Magyarország görögkatolikusainak korai történel
mére vonatkozóan jelentős forrásgyűjtemény. a MunkácsCsernekhegyi kolostor 
vezetői a Magyarországon élő bizánci rítusú keresztények fölött az ungvári unió 

11 vö. Delehan, M. – kutasi, I.: A Kárpátaljai Területi Állami Levéltár magyar provenienciájú 
fondjai és levéltári egységei 1919-ig és 1938–45 között. Budapest, 2009.

12 vö. uo. 36–38. oldal: a 64es fond a MunkácsCsernekhegyi bazilita kolostor iratjegy
zékének témaköreit foglalja magába, mely öt opiszban 5996 ügyiratot tartalmaz az 1360
as évtől.
vö. uo. 61–78. oldal: a 151es fond a Munkácsi Görög katolikus püspökség iratait foglalja 
magába, mely 26 opiszban 58344 ügyiratot tartalmaz.
vö. uo. 393. oldal: az 1606os fond kárpátalja Egyházi anyakönyveinek Gyűjteménye, 
mely egy opiszban 680 iratanyagot tartalmaz az 1715–1960 közötti időszakból.

13 1850ben a szamosújvári Egyházmegye (kanonizálva 1853ban), 1816ban az Eperjesi 
Egyház megye (kanonizálva 1818ban), 1912ben a Hajdúdorogi Egyházmegye (kanoni
zálva 1912ben), 1924ben a Miskolci apostoli Exarhátus

14 kanonizálás: szabályozási mód az egyházjogban, mellyel a törvényhozó egy másik jog rend 
már meglévő normájára olyan utalást tesz, mely az illető szabályt egyházjogi normává 
avatja, illetve „isteni jogi” szabályt egyházi jogszabályba foglal. Vö. kanonizálás/lexikon.
katolikus.hu (kutatás ideje: 2014. január 10.)
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(1646) előtt püspöki jogköröket gyakoroltak,15 a kolostor 1751ig a munkácsi püs
pökök székhelye volt. a kolostori levéltár fennmaradt iratai alapvetően két részre 
oszthatók: egyrészt a kolostor ügyeire és gazdálkodására, másrészt pedig a kolos
torhoz tartozó parókiákra vonatkoznak. a bazilita rendnek minden kolostorában 
lehettek archívumai,16 ami igazolható az egyes iratokon szereplő „a Bazilita rend 
központi levéltára” feliratú pecsétből, illetve egyes iratokon szereplő jegyzetekből 
is kiderül, miszerint azt továbbküldték a központi levéltárba. a levéltári anyagban 
lévő gyűjtemény arról is tanúskodik, hogy maga a kolostor hiteles helyként is mű
ködött a magánszemélyek földdel kapcsolatos adásvételi szerződéseinél. 

kárpátalja Egyházi anyakönyveinek Gyűjteménye az 1715–1960 közötti idő
szakra nézve 680 iratanyagnyi egyházi anyakönyvet tartalmaz. közös gyűjtemény 
foglalja magába a három kárpátaljai történelmi egyház (görögkatolikus, római ka
tolikus, református) anyakönyveit.

kötetünkben az egyes egyházközségek bemutatásánál szereplő „régi anyakönyv” 
kifejezéssel erre a gyűjteményre szeretnénk utalni, és az egyházközségek első anya
könyvének kezdő időpontját próbáljuk rekonstruálni. a görögkatolikus egyház 
1949ben történt eltörlésekor az egyházi vagyon elkobzásával az egyházközsé
gek anyakönyveit is elvették. az egyházi anyakönyvek jelenleg kisebb részben 
a ktál beregszászi fiókjában,17 jelentősebb mennyiségben pedig ugyanezen in
tézmény ungvári fiókjában találhatók.18 Csak töredékük maradt az egyházköz
ségeknél.

15 vö. Véghseő t.: „…mint igaz egyházi ember…”. A történelmi Munkácsi Egyházmegye görög 
katolikus egyházának létrejötte és 17. századi fejlődése. nyíregyháza, 2011, 13kk. 
Botlik j.: Hármas kereszt alatt. Görög katolikusok Kárpátalján az ungvári uniótól napjainkig 
(1946–1997), Hatodik síp – Új Mandátum könyvkiadó, Budapest, 1997, 9kk.
pirigyi I.: A magyarországi görögkatolikusok története, I. Görögkatolikus Hittudományi Fő
iskola, nyíregyháza, 1990, 74kk.

16 vö. Csatáry Gy.: A  Munkácsi Görög Katholikus Püspökség Levéltárának történetéből — 
Fir czák Gyula munkácsi püspök elhunytának 100. évfordulója alkalmára. Beregszászon, 
a II. rákóczi Ferenc kárpátaljai Magyar Főiskolán a Görögkatolikus Főiskolai lelkész
ség, a Gö rögkör által 2012. november 22én rendezett emlékkonferencián elhangzott elő
adás, a készülő konferenciakötet egyik tanulmánya.

17 vö. Delehan, M. – kutasi, I.: A Kárpátaljai Területi Állami Levéltár… – a 26. opisz az 
1802–1908 közötti időszakból 44 ügyiratnyi mennyiségben tartalmaz anyakönyveket.
Fontos megjegyeznünk, hogy a 151es fond egyes leírásaiban (opisz) külön csoportot al
kotnak az anyakönyvi iratok (Метричнi документи), amelyek nem az anyakönyveket, 
hanem a keresztelési, esketési és rítusváltási ügyeket jelölik.

18 vö. 393. oldal: az 1606os fond kárpátalja Egyházi anyakönyveinek Gyűjteménye, egy 
opiszban 680 iratanyagot tartalmaz az 1715–1960 közötti időszakban.
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Figyelemreméltó, hogy a 19. század második felében és a 19–20. század for
dulóján különösen megélénkülő magyar irodalmi és tudományos életbe a gö
rögkatolikus papság és az egyházi értelmiség is bekapcsolódott. Ennek a mind 
a ruszin, mind pedig a magyar vonalon kifejtett – jelentősnek mondható – iro
dalmi tevékenységnek is tanúja a levéltári gyűjtemény. a görögkatolikus egyház 
azáltal vált a szellemi élet közvetítőjévé, hogy az egyházi élet és a nemzeti iden
titás formálása szempontjából jelentős műveket a püspöki körlevelekben elolva
sásra ajánlották a papság és a hívek számára. Ezeket az irodalmi és tudományos 
alkotásokat, valamint sajtótermékeket a püspöki hivatal előzetes véleményezésre 
kiadta papjainak, teológiai tanárainak, időnként értelmiségieknek is. Így szét
szórtan ugyan, de jelentős mennyiségű tanulmány és recenzió keletkezett külön
böző kiadványokra vonatkozóan, melyek híven tükrözik az Északkeleti Felvidék 
görögkatolikus papságának korabeli szemléletét, s kultúrtörténeti kutatás szem
pontjából is érdekes gondolatokat hordoznak. a bazilita rend anyagában pedig 
különböző ünnepekre vonatkozó szentbeszédek találhatók, amelyek között már 
a 18. században is előfordultak magyar nyelvűek.

a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye szovjetunióban történt eltörlése 
(1949) után az egyházi vagyon elkobzásával együtt részben vagy egészben eltűn
tek az esperesi és egyházközségi archívumok, illetve a historia domusok is.

a püspökségre beérkezett esperesi kerületi gyűlések jegyzőkönyveiből, illetve 
az esperesektől a templomépítéseknél vagy személyes ügyeknél kért vélemény
nyilvánítások irataiból arra következtethetünk, hogy léteztek esperesi levéltárak 
is. az egyes esperesi kerületek vezetőinek levelezését azonban egyelőre nem cso
portosították külön, csak helyenként jelölik a törzsanyagban. az Esperesi kerü
letek könyvtárainak (Bibliotheca Districtus) fogalma sem tisztázott, bár a sema
tizmusokban ezeket jelölték.19 Ezek anyagára és az egyes egyházközségek historia 
domusaira vonatkozóan nincs információnk. 

jelen munkánk ezért – ezek hiányában – elsősorban ismeretterjesztő szempon
tokat szolgál a tudományos igényességre törekvés mentén. az egyházközségtör
ténetek részletes feldolgozásához a sematizmusok adatai szolgálnak kiindulópont
ként. a részletes kutatás pedig a levéltári és egyházközségi források feldolgozásával 
valósulhat meg, amelyhez reményeink szerint jelen munka is alapot ad. 

19 például a  Beregszászi Esperesi kerület tekintetében 1847től Makkosjánosit jelölték az 
esperesi könyvtár helyéül. Vö. Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum 
 Dioecesis Munkácsiensis, pro anno Domini MDCCCXlVII (1847), j. Ellinger, ungvár, 
1847, 21. – a következőkben: sem (az egyházi összeírások »sematizmus«) elnevezése) 1847 
(a kiadás évszáma), 21. (oldalszám). 
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A Bendász-hagyaték

Bendász István atya neve és írói munkássága az Öt év a szögesdrót mögött20 és 
a Helytállás és tanúságtétel21 című írásainak megjelenésével vált ismertté a magyar 
közösség előtt. Emellett jelentősek a Munkácsi Egyházmegye történetét feldol
gozó, valamint egyház és helytörténeti vonatkozású munkái, jegyzetei és tanul
mányai is.

a Bendászhagyaték elnevezést néhány éve kezdték el használni. „Bendász 
pista bácsi” ugyanis szorgalmával és gyűjtőszenvedélyével több egyházirodalmi 
munkát hagyott maga után. személyes igényességből és indíttatásból dolgozott, 
hiszen a  kommunizmus idején nem számíthatott publikációs lehetőségre. Egy
háza iránti elkötelezettségből nyilvános papi ténykedése idején, üldöztetése alatt 
és az illegalitásban is írt jegyzeteket, ta nulmányokat, egyházközség és falutör
téneteket, rövid egyházmegyetörténetet, gyűjtött papi és kántortanítói listákat, 
családfákat.

a két világháború közötti tudományos munkásságának ugyan megvannak 
a gyümölcsei, ennek ellenére még jelenleg is nehéz rekonstruálni tudományos élet
rajzát, mivel 1949es letartóztatásakor az addig megjelent publikációi elvesztek. 
a ’30as évek elején a Negyilja újság hasábjain Borec („küzdő”) és Verchovinai 
lelkipásztor álnevek alatt több vitairatot jelentetett meg, számos cikket írt az egy
ház és időnként önmaga védelmében is az akkor már jelentős propagandával ren
delkező kommunista és ateista támadásokkal szemben. 

Helytörténeti munkái kéziratban maradtak meg.22 Ezek közül többet elko
boztak, s csak kettőt sikerült újraírnia: az Eretnekség és a szekták kialakulása és ta-
nítását és A szerzetesség rövid történetét. 1948ban készült A Munkácsi Görög Kato-
likus Egyház 1848–1849-ben című kézirata végül 1997ben jelent meg.23 1960 és 
1990 között a püspöki levéltárban és könyvtárban dolgozott, ezalatt két kézirata 

20 Első kiadása 1991ben jelent meg Budapesten. 
21 (1.) Bendász, I. – Bendász D.: Helytállás és tanúságtétel. ungvár–Budapest, 1994; 

(2.) Бендас, С.  Бендас, Д.: Священики–мученики сповідники вірності; (3.) Bendász, I. 
– Bendász, D.: Helytállás és tanúságtétel. a Munkácsi Görög katolikus Egyházmegye 
hitvalló és meghurcolt papjai. kairosz kiadó, Budapest, 2014.

22 Офіцинський Роман: Новоселиця у минулому і сьогодні (1371–2009 роки). Ужгород, 
2009. – taracújfalú történetének leírását az ungvári nemzeti Egyetem történelem tan
székének professzora a saját könyvében használta fel és adta ki. 
С. Бендасъ: Монографія села Вел. Копанѣ. In: Літературна Недѣля 18. szám, 1943, 
224–227. – Felsőveresmart krónikája c. munkájának rövid tartalma.

23 Bendász I.: Az 1848-49-es szabadságharc és a  Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye. 
kMksZ, ungvár, 1997.
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készült el: A Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye paróchiái és papjai a legko-
rábbi időktől 1949-ig, valamint az Adalékok a Munkácsi Görög Katolikus püspök-
ség történetéhez, melyek végül egy könyvben jelentek meg 1999ben.24 Váratlan 
halála miatt utóbbi befejezetlen maradt, így csak az unió elfogadásáig terjedő 
részt öleli fel. Említésre méltó még a hagyatékában található, a munkánknál is 
felhasznált két, eredetileg latin nyelvű, 1792es és 1806os összeírás a Munkácsi 
Egyházmegye parókiáiról.25

Munkái közül az Öt év a szögesdrót mögött című írása a legismertebb, amely 
a letartóztatása és a hazatérése közti időszak (1949–1955) emlékirata. 1991ben 
és 2000ben Budapesten jelent meg, majd 2007ben angol, 2008ban pedig uk
rán nyelven is kiadták. Ez utóbbi az ukrán olvasók egy csoportja körében vihart 
kavart, annak ellenére, hogy a könyv a Gulagon történt események megélt való
ságának személyes tapasztalaton alapuló leírása. lágeréveiben is naplót vezetett. 
Feleségének írt tábori leveleiben konkrét feladatokat adott, kiket kell odahaza 
kikérdeznie a megadott kérdések tisztázása miatt.26

„történészként, különösen a 20. századi egyházüldözés kutatójaként… hatal
mas kutatómunkát végzett. Ezért nagy hálával tartozunk neki, valamint 1993
ban pappá szentelt fiának, Dánielnek – aki jelenleg a hagyatékot kezeli –, amiért 
megmentette, majd kiadta egyházmegyénk 20. századi üldöztetésének történetét, 
amelyhez hasonló nem született egész régiónkban.”27 

24 Bendász I.: Adalékok a  Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye történetéhez. kMksZ, 
ungvár, 1999.

25 Bendász, I. – koi, I.: A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye lelkészségeinek 1792. évi és 
1806. évi katalógusa. nyíregyháza, 1994. 
udvari I. (szerk.): A munkácsi görögkatolikus püspökség lelkészségeinek 1806. évi összeírása. 
Vasvári pál társaság, 1990.

26 Bendász István magánlevéltára, az illegális úton (feketén) küldött leveleinek eredetije és 
másolatai. összesen 41 darab.

27 puskás l.: A  Munkácsi Egyházmegye vértanúinak boldoggá avatási kutatásaiból. vö. 
Благовісник, 2007/3, 16–17. 
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Megjelent cikkei28, az egyházmegyei levéltárban 1943–1948 között gyűjtött, 
eddig napvilágot nem látott jegyzetei és jegyzékei29, a fentebb említett részben 
vagy egészben megjelent munkái alapján nem túlzás az egyház és helytörténész 
kifejezés, tudományos igényességű munkái mellett jelentős szépirodalmi gyűjte
ményével együtt pedig a Bendászhagyaték gyűjtőfogalom használata.

28 Bendász, I.: Adalékok nyelvünk múltjához. In: kárpáti Igaz szó, 1990. augusztus 8i szám, 
8. oldal.
Bendász, I.: Kárpátalja első főiskolai jellegű intézménye. In: kárpáti Igaz szó, 1991, 241. 
szám, 19. 
Bendász, I.: Kárpátaljai specialitás. In: kárpáti Igaz szó, 1992. – tíz részből álló sorozat 
1992. február 15e és június 27e között a 15., 21., 26., 30., 42., 50., 55., 73., 81., 96. 
számokban. 

29 Itt kell említést tenni arról az utóbbi időkig ismeretlen sematizmusról, amelyet 1945ben 
Murányi Miklós irodaigazgató készített, majd 1947ben kiegészített. a munka egyetlen 
példányban készült el, s a Bendászhagyatékban található. sem 1945ben, sem 1947ben 
nem volt már lehetőség megjelentetni.
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a BErEGszászi maGyar EspErEsi kErülEt 
kialakulása és jElEnlEGi hElyzEtE

A kárpátaljai magyar görögkatolikusok fogalma

a magyar kormány előterjesztésére 1912ben Ferenc józsef által létrehozott és 
szent X. pius pápa Christifideles Graeci kezdetű bullájával kanonizált Hajdúdo
rogi Görögkatolikus Egyházmegye 162 parókiáját a környező egyházmegyékből 
sorolták át.30 a magyar liturgikus nyelv használatának szentszéki jóváhagyásá
ért és egy magyar görögkatolikus egyházmegye felállításáért küzdő mozgalom
ból született meg a Magyar Görögkatolikus Egyház. Ennek egyházszervezeti 
kifejeződése, a Hajdúdorogi Egyházmegye 1920 után a trianoni Magyarország 
egyetlen görögkatolikus egyházkormányzati egysége lett, mivel az összes többi 
görögkatolikus püspöki székhely az utódállamok területére került. 

a határon túlra került régióban jelentős számú hívő maradt, akik magyar 
iden titásúak és magyar görögkatolikus liturgikus hagyományt gyakorlók voltak 
a Hajdú dorogi Egyházmegye felállítása és a 20. századi határmódosítások után is. 
a magyar görögkatolikusok az anyaországon kívüli régiókban kárpátalján (Mun
kácsi Egyházmegye), Felvidéken (Eperjesi és kassai Egyházmegye), partiumban 
(Máramarosi és nagyváradi Egyházmegye) élnek. Még Erdélyben (székelyföldi 
külhelynökség) is voltak magyar görögkatolikusok, de a 20. század folyamán fo
lyamatosan beolvadtak a román görögkatolikus egyházmegyékbe.

jelen munkánkkal nem célunk a görögkatolikus egyháztörténet 1920 előtti 
vagy utáni bemutatása. pusztán arra törekszünk, hogy tanúsítsuk és tudatosít
suk az egyház sokszínűségét, a Munkácsi Egyházmegye többnemzetiségű vol
tát, és megjelöljünk egy szálat, amely bennünket a magyar nemzethez kapcsol. 
a Munká csi Egyházmegyében élő magyar görögkatolikusok ugyanis lojálisak az 
ősi egyházmegyéhez, de jogos igényként megélik a keleti egyházak ősi gyakorla
tát, vagyis a népnyelven való imádkozást és istentiszteleti életet.

30 70et a Munkácsi Egyházmegyéből.
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A Beregszászi Magyar esperesi kerület 
egyházközségei és az esperesi kerület létrejötte

a Beregszászi Magyar Esperesi kerület jelenleg 43 egyházközséget foglal magá
ba,31 melyek közül 19 parokiális hely32, 24 pedig oldallagosan ellátott egyház község 
(fília). a Beregszászi Magyar Esperesi kerületen kívül is van magyar gö rögkatolikus 
liturgiavégzés. Erről Munkács, nagyszőlős, Fancsika, Barkaszó, koncháza esetében 
beszélhetünk. ungváron a püspöki székesegyházban végzi szertartásait egy jelentős 
magyar görögkatolikus közösség, magyar ajkú pap vezetésével. Fancsikán, Barka
szón és koncházán ugyanabban a szertartásban a magyar és ószláv nyelvű énekek 
váltakoznak. sislócon és ráton pedig ugyanaz a görögkatolikus lelkész végzi min
den ünnepi alkalommal a szertartásokat, külön magyar és ószláv nyelven. Itt kell 
említést tenni kovászóról, ahol valaha két nyelven végezték a szertartásokat, mára 
azonban a magyart fokozatosan leépítették. Ezek az egyházközségek de jure nem 
tartoznak a magyar kerülethez, de a magyar hívek részt vesznek a magyar esperesi 
kerület programjain.

Beszélnünk kell továbbá a magyar görögkatolikus szórványról is, melynek ese
tében a magyar nyelvű lelkipásztori ellátottság és igehirdetés mostanáig nem oldó
dott meg. számos községben33 jelenleg is élnek magyarul beszélő görögkatolikus 
emberek, akiket a kizárólagos szláv nyelvű liturgikus élet és igehirdetés, valamint 
a lelkipásztori tevékenység hiánya asszimilációval és identitásvesztéssel fenyeget. 

a Munkácsi Egyházmegye kötelékében a Beregszászi Magyar Esperesi kerü
letet34 és a kerületen kívüli közösségeket is egybevetve, heti rendszerességgel 47 
közösségben végeznek magyar szertartásokat és prédikálnak magyarul.35 Ezen

31 Benét nem jegyezték be államilag.
32 parókiák felsorolása: Beregszász (három filiájában – tasnád, Búcsú, nagybakta – sem

milyen formában nincs magyar liturgia), tiszacsoma (fília: Macsola), nagybégány (fília: 
kisbégány, Gut), Beregdéda, Makkosjánosi (filia: Balazsér, Csikósgorond), Mezőgecse 
(fília: nagymuzsaly, Bene, Borzsova), Batár, nevetlenfalu (fília: szőlősgyula, aklihegy), 
Csepe (fília: Csomafalva), tiszabökény (fília: tiszapéterfalva, tiszafarkasfalva), Forgolány 
(fília: nagypalád, Fertősalmás), tiszaújhely, tiszaújlak (fília: Csetfalva), karácsfalva, 
Mátyfalva, salánk (fília: tiszakeresztúr, VerbőcFeketepatak), rát, sislóc (fília: palló), 
palágykomoróc (fília: kisszelmenc, szürtetéglás)

33 técső, Huszt, Visk, Csap, Gorond, Izsnyéte, Gát, Gödényháza, királyháza, Feketardó, 
nagybereg, sztrabicsó, Mezővári, Beregszászardó, BeregszászBúcsú, asztély, kovászó, 
sároszoroszi, stb.

34 Берегiвський деканат для угорцiв
35 Csikós is bejegyzett egyházközség, ahol azonban nincs külön szertartási rend, hanem 

a hívek Makkosjánosiba járnak szertartásra.
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kívül a „magyar kerület” minden parókiáján és egyházközségében van magyar 
nyelvű hitoktatás is. a magyar görögkatolikus szórványban a nemzeti nyelvű lel
kipásztori ellátottság egyelőre megoldatlan.

a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegyében az egyházi adatok alapján 
23–24 ezer magyar görögkatolikus hívő van. amikor napjainkban a Beregszászi 
Magyar Esperesi kerület fogalmát használjuk, akkor az lényegében egyet jelent 
a kárpátaljai magyar görögkatolikusokkal. nagyobb részük ebbe a kerületbe tar
tozik, de vannak olyan közösségeink is, amelyek az egyházi közigazgatás szerint 
ugyan más esperesi kerületbe tartoznak, de nyelvinemzeti hagyományaik alap
ján a magyar közösséget tekintik sajátjuknak.

a Beregszászi Magyar Esperesi kerület a görögkatolikus egyház 1989es újraen
gedélyezése, legalizációja36 utáni időszakban fejlődött a magyar görögkatolikusokat 
tömörítő kisebb egyházi közigazgatási egységgé. 

szemedi jános püspök 1996ban, a Blahovisznik kilencedik számában öt es
peresi37 kerület alapítását hirdette ki. 1996. augusztus 30án 406/96os rendele
tével állította fel a nagyszőlősBeregszászi Esperesi kerületet, melynek Bendász 
Dániel alsóveresmati parókus lett az esperese. az új kerület magában foglalta 
a nagyszőlősi, Beregszászi, ungvári és Munkácsi járások magyar, illetve részben 
magyar egyházközségeit és a nagyszőlősi járás szláv nyelvű egyházközségeit is. 
Ezt a kerületet kezdték el a rendszerváltás után magyar esperesi kerületnek ne
vezni, ugyanis ide tartozott és tartozik a magyar identitású görögkatolikus hí vek 
és papság legnagyobb része.

Milan Šášik püspök apostoli kormányzóként röviddel 2003as intronizációja 
után leválasztotta a nagyszőlősi járás szláv falvait és külön esperesi kerületet ál
lított fel, melynek akkori vezetője szabó konstantin lett. az akkori ordinárius 
a Beregszászi Esperesi kerület névnek megtartása mellett csak a magyar, vagy 

36 1989. november 30án kijevben hatályon kívül helyezték a  görögkatolikus egyházat 
betiltó 1949es rendeletet. Vö. Бендас Д.: Виховання духовних кадрів у Мукачівській 
ГрекоКатолицькій єпархії, in: Наукові записки Ужгородського університету Серія, 
Історично-релігійні студіїю, ungvár, 2012, 70. 
Бендас Д.: Легальна і нелегальна підготовка священиків у Мукачівській єпархії, in: 
Благовісник, 2002/6, 8.
Fedinec Csilla, Vehes Mikola (főszerk.): Kárpátalja 1919–2009: történelem, politika, kul-
túra. argumentum, Mta Etnikainemzeti kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2010, 
364kk.

37 az öt esperesi kerület: VolócMizshirjai, nagyszőlősBeregszászi, Ilosvaszolyvai, Huszt
técsőrahói, a  román hívek részére külön kerület a  técsői és a rahói járásokban. Ez 
utóbbit jogfolytonosság alapján hozták létre, ugyanis az 1947es sematizmusban már volt 
saját esperesi kerülete a románoknak.
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a nagyobb arányban magyar egyházközségeket hagyta meg ebben a keretben, il
letve ungvár, Munkács és nagyszőlős magyar híveit és Beregszász ősi egyház
községét, vagyis a jelenlegi sevcsenkó utcai (egykori attila utcai) örömhírvétel 
templomot.

nagyobb közigazgatási átalakítás a főesperességek létrehozatalával történt meg. 
2011. szeptember 17én Milan Šášik püspök 208/11. számú rendeletével felállította 
az ungvári (a szent kereszt Felmagasztalása védnöksége alá helyezett), a Mun
kácsi (Cirill és Metód védnöksége alatt) és a Huszti (Boldog romzsa tódor véd
nöksége alatt) Főesperességet. Ezzel egy időben 208/11es rendeletével a Huszti 
Főesperességet vikariátusi rangra emelte. a Beregszászi Magyar Esperesi kerületet 
az ungvári Főesperesi kerületbe sorolták be.38

2011. március 1jei hatállyal Milan püspök a Beregszászi Esperesi kerület élére 
az esperesi tisztségében nyugalmazott Bendász Dániel utódjául Demkó Ferenc 
tiszacsomai áldozópapot nevezte ki.39 

a Beregszászi Magyar Esperesi kerület jogi fogalma akkor lett markánsabban 
elkülöníthető, amikor 2007. augusztus 1jén Milán püspök nemzetiségi alapon 
létrehozott egy esperesi kerületet a Beregszászi járáson belül a vallásukat szláv 
nyelven (ukránul és ószlávul) gyakorló görögkatolikusok számára.40 Ez azonban 
a „magyar” kerülettől eltérően csak a járásra vonatkozó joghatósággal rendelke
zik.

a sorozatos átalakítások következtében mára kialakult egy kisebb egyházkor
mányzati egység, a Beregszászi Magyar Esperesi kerület, amely lelkipásztori tevé
kenységével egyidejűleg lényeges identitásmeghatározó és önazonosságformáló 
feladatokat lát el a magyar közösségen belül. a Munkácsi Görögkatolikus Egy
házmegyét jelenleg nagyrészt szláv (ruszin és/vagy ukrán) nemzetiségű hívek al
kotják. kisebb részében van jelen a magyar és a román anyanyelvű gö rögkatolikus 
közösség. a becsült egyházi adatok alapján kárpátalja közel egyharmada, meg
közelítőleg 400 000 ember görögkatolikus. Ebből 4500 a román és 23–24 ezer 
a magyar görögkatolikus.

38 vö. a Благовісник 2011. év 9–10. száma, 6–8.
39 2011. augusztus 1jén a munkácsi püspök létrehozta a Beregszászi ukrán Esperesi kerüle

tet is, mely Beregszász központtal a Beregszászi járás területén rendelkezik joghatósággal 
a szláv nyelvű hívek fölött. Itt kell megjegyezni, hogy a fentebb felsorolt és a járások hatá
rait követő, szláv (ukrán és ruszin) nyelvű híveket magába foglaló esperesi kerületek közül 
csak a beregszásziban van párhuzamos esperesi kerület. 

40 Beregszászi járási ukrán Esperesi kerület, vezetője selemba Mihály esperes, aki egyben 
a beregszászi találkozás Egyházközség papja is.
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A Beregszászi esperesi kerülethez tartozó  egyházközségek 
adminisztratív besorolása 1949-ig

a Beregszászi Esperesi kerület (District Beregszásziensis) fogalma a 19. század ele
jétől létezett. a történelmi Magyarországon működő Munkácsi Egyházmegyén 
belül azonban sem történeti, sem pedig szociológiai szempontból nem emelkedett 
ki különösebben az esperesi kerületek közül az egyházmegye 1949ig íródott tör
ténetében. a görögkatolikus egyház 1949es likvidálása és 1989es lega lizálása 
közötti időszak egyházkormányzati és nemzetiségi szempontból nem vizsgálható. 

ukrajna 1991es függetlenedése után azonban a volt szovjet utódállamban is 
időről időre megjelentek olyan nemzetiségi alapú impulzusok, amelyek végül a 
Munkácsi Egyházmegyében létrehozták a magyar (vagy többségében magyar) 
egyházközségekből a Beregszászi Magyar Esperesi kerületet. a nemzetiségi ala
pon felállított esperesi kerület jogi fogalmára egyébként már a görögkatolikus 
egyház eltörlése előtti időszakból volt precedens. a Munkácsi Egyházmegye el
törlése előtti időszakban ugyanis már létezett az egyházmegye román hívei szá
mára felállított esperesi kerület.41 

Magyar vonatkozásban az 1989es legalizáció után a Beregszászi Magyar Es
peresi kerület, melyre a vonatkozó rendeleteket fentebb már taglaltuk, mint egy
házkormányzati egység egybeforrt a kárpátalján élő magyar görögkatolikusok 
fogalmával. 

a Beregszászi Esperesi kerület fogalma az 1806os egyházi összeírásban sze
repel először. az esperesi kerület akkor a Bereg vármegyei esperességek közé tar
tozott és Beregszász, Makkosjánosi, pisztraháza, Falucska, remete és kovászó 
egyházközségeket foglalta magába filiáikkal együtt. Ebben az időben a kerület
ben az anyaegyházközségekhez 26 filia tartozott, és csak négynek volt temploma. 

a későbbi sematizmusokban (1814től) az egyházmegye megszüntetéséig fo
lyamatosan a Beregszászi Esperesi kerület (Districtus Vice archi Diaconalis Be
regszásziensis) megnevezés található.42 a legutolsó, 1947es sematizmus alapján 
a kerületbe kilenc egyházközség tartozott 32 filiával. az 1806os sematizmushoz 
képest az akkor még filiaként létező egyházközségek közül tiszacsoma, kovászó, 

41 vö. Distrcitus Rumenus, sem 1947., 26.
42 Elnevezése a sem 1905ben Districtus Beregszászensis; a sem 1938ban Districtus Bere

hovensis; a sem 1947ben Districtus BErEHoVoensis.
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Beregdéda és Beregdaróc43 vált önálló egyházközséggé. Ezek az egyházközségek 
egykor a Beregszászi járás területén voltak. 

a 18. század végén megpróbáltak a jelenlegi Beregszászi járás területén a Mak
kosjánositól, Beregdédától és sztrabicsótól távol eső kisebb egyházközségekből 
som központtal egy parókiális helyet kialakítani, de a jobbára református és ró
mai katolikus vidéken ez nem honosodott meg.44 

a jelenlegi Beregszászi Magyar Esperesi kerület parókiái közül az ungvári járás
ban lévő egyházközségek először az ungvári, 1859től pedig a Bezői Esperesi kerü
lethez tartoztak. Mindez igaz a jelenleg ungváron lévő magyar görögkatolikusokra, 
akik a püspöki székesegyházhoz tartoznak. s ugyanez igaz a járás magyar görög
katolikusaira is, akik az egykori palágykomoróc anya egyházközséghez tartoztak, 
s időközben önállóvá váltak, mint például sislóc vagy Gálocs. utóbbiban előbb 
fatemplomot, 1886tól pedig kőtemplomot jelöl tek. palágykomoróc egykori filiáit 
a két egyházközség között osztották szét. az időközben önálló egyházközséggé 
váló rát szintén az ungvári Esperességhez tartozott kereknye filiájaként. rát az 
1947es sematizmusban szerepel először önálló egyházközségként.

az esperesi kerületnek a nagyszőlősi járásban lévő egyházközségei között volt 
a legtöbb átszervezés. 1792ben a jelenlegi ugocsai egyházközségek két esperesi 
kerület – a nagyszőlősi és a túrterebesi – tagjai voltak. Előbbibe a tisza jobb 
partján lévő, utóbbiba pedig a bal parti (jelenleg tiszahát néven ismert) egyház
községek – valamint azok filiái – tartoztak.

a nagyszőlősi kerületbe tartozott a névadó nagyszőlősi Egyházközségen kí
vül salánk, karácsfalva, tiszaújhely, tiszaújlak és Mátyfalva. a túrterebesi ke
rületet tisza bökény, Forgolány, Batár, Csepe és nevetlenfalu alkotta. 

Egyházi átszervezés a 19. század közepén érintette a területet. az 1859es ka
talogizálás szerint ezek az egyházközségek már a szászfalusi Esperesi kerület kö
telékében szerepeltek. kivéve Fertősalmást, amely az akkori anyaegyházközségé
vel, kökényesddel a szatmárnémeti Esperesi kerülethez tartozott. 

az esperesi kerületek határai a térségben egészen 1915ig nem változtak. az, 
hogy az 1920as határmódosítások vagy más szempontok hogyan érvényesültek, 
további kutatásokat igényel. pusztán a sematizmusokból ezeket a változásokat 
nehéz nyomon követni. ráadásul 1915 és 1947 között nem jelent meg egyházi 

43 Beregdaróc az 1920as határmódosítás után CsonkaBereghez tartozott, következéskép
pen a Hajdúdorogi Egyházmegyéhez. 1938 után visszakerült a Munkácsi Egyházmegye 
kötelékébe. az 1947es sematizmusban már materként a Beregszászi Esperesi kerület 
része volt. Filiái: Barabás, Csaroda, Fejércse, Gelénes, Márokpapi, Beregsurány, tarpa, 
tákos, tivadar.

44 sem 1792/97. 



összeírás, csak egy csonka sematizmus 1938ban, amely csak az akkori Beregszá
szi Esperesi kerület adatait tartalmazza. az 1945ben kiadott és 1947ben javított 
sematizmusban ugyanis már egy újabb kerület szerepel az összeírásban, neveze
tesen a tiszaújlaki Esperesség, amely a jelenlegi magyar kerület parókiái közül 
többet is magába foglalt. 

a jelenleg magyar görögkatolikus liturgiát végző, de nem az esperesi kerület
hez tartozó egyházközségek közül Fancsika a nagyszőlősi Esperesi kerülethez, 
míg Munkács és Barkaszó a Munkácsi Esperesi kerülethez tartozott, kisgejőc és 
koncháza pedig az ungvári kerület részét képezte. 
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2. fejezet

A kárpátAlján élő MAgyAr görögkAtolikus 
közösségek összesítő AdAtAi

a következő lista azokat az egyházközségeket és fontosabb adataikat jelöli, ahol 
je lenleg bejegyzett egyházközség van, illetve folyamatos a magyar liturgikus élet 
és igehirdetés. 

Ezenkívül több olyan egyházközsége is van a Munkácsi Görögkatolikus Egy ház
megyének, ahol a magyar görögkatolikus hívek nyelvi identitása nem szilárdult meg, 
vagy éppen az elmúlt évtizedekben meggyengült, s mindeddig magyar nyelvű lelki
pásztori ellátásuk sem valósulhatott meg. jelenleg leginkább técső, Huszt, Visk, Csap, 
Őrdarma, Minaj, nagygejőc, kereknye, Császlóc, Gorond, Izsnyéte, sztrabicsó, Gát, 
Gödényháza, tekeháza, királyháza, Feketardó, nagybereg, Mezővári, Beregszász
Végardó, BeregszászBúcsú, asztély, kovászó, sáros zoroszi, Zápszony, Mezőkaszony, 
stb. azok a községek, ahol tudunk magyarul beszélő görögkatolikusokról. az említett 
településeken élők a nemzetikulturálistörténelmi hagyományok alapján a magyar 
közösséghez tartoznak, azonban a vallási és a nemzeti asszimilációs hatásoknak az 
átlagosnál erőteljesebben ki vannak téve. kárpátalján ez a hívőcsoport, illetve terület 
tekinthető a magyar görögkatolikus szórványnak. Becsléseink alapján számuk megha
ladhatja a négyezer főt.

kárpátalján tehát belső egyházi adataink alapján a magyar görögkatolikus száma 
összességében 26 ezerre tehető. 

Bejegyzett és folyamatos lelkipásztori ellátásban részesülő
kárpátaljai magyar görögkatolikus egyházközségek összesítő adatai:
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ungvár, püspöki 
székesegyház

1646 a szent kereszt 
felmagasztalása

1000 ma
gyar hívő

ambrus józsef

kisgejőc 1993 Istenszülő elhunyta 
és mennybe vitele 
(nagyboldogasszony)

600 1991 ambrus józsef
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rát 1912 szent György 
nagyvértanú

450 1991 szolánszky 
ágoston

sislóc 1872 Istenszülő születése 
(kisboldog asszony)

400 1991 ábrány 
krisztián

palló 2003 szent péter és pál 
főapostolok

110 1996 ábrány 
krisztián

koncháza 1888 
1891

Istenszülő elhunyta 
és mennybevitele 
(nagyboldogasszony)

100 1995 pazuhánics 
Mihály

palágyko moróc 1792 
előtt

1847 Istenszülő születése 
(kisboldog asszony)

150 1823 1992 szkoropádszky 
péter

Gálocs 1747 
előtt

1886 Istenszülő ol
talma (pokrova)

115 1994 szkoropádszky 
péter

kisszelmenc a szertartásokat a szent
háromság római katolikus 
templomban végzik.

80 2006  szko ro  pádszky 
péter

téglásszürte 1900as 
évek vége

szent István 
apostoli király

200 1995 szkoropádszky 
péter

Beregszász 1747 
előtt

1825 örömhírvétel 
(Gyümölcsoltó 
Boldogasszony)

1300 1772 1990 Margitics 
Volodimir, 
Margitics 
jaroszláv

Makkosjánosi 1782 
előtt

1835 Istenszülő ol
talma (pokrova)

1350 1835 1992 Egressy 
Miklós

Balazsér 1896 szent péter és pál 
főapostolok

450 1991 Egressy 
Miklós

Csikós nincs külön liturgia, a görög
katolikus hívek Makkosjánosiba 
járnak szertartásokra.

40 2010 Egressy 
Miklós

Beregdéda 1747 
előtt

1863 urunk mennybe
menetele (áldozó
csütörtök)

950 1887 1993 levcsenkó 
róbert

tiszacsoma 1792 
előtt

2009 urunk színeválto
zása és szent István 
apostoli király

800 1924 1993 Demkó 
Ferenc

Macsola a szertartásokat a közö
sen épített szentháromság 
templomban végzik.

130 2003 Demkó 
Ferenc

Mezőgecse 1947 Istenszülő születése 
(kisboldog asszony)

450 1997 1991 Demkó 
Ferenc
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nagyborzsova 1946 Istenszülő elhunyta 
és mennybe vitele 
(nagyboldogasszony)

250 1991 Bakancsos 
sándor 
(ideiglenes)

Bene a szertartásokat a ró
mai katolikus jézus szíve 
templomban végzik

110 szűcs Béla 
(ideiglenes)

nagymuzsaly 2001 keresztelő szent 
jános születése 
(közös templom)

130 1998 levcsenkó 
róbert
(ideiglenes)

nagybégány 1904 szent Miklós 
püspök

750 2006 1992 Marosi István

kisbégány Épülő templom 
szent tamás apostol 
tiszteletére 

150 2009 Marosi István

Gut 2006 páduai szent antal 
(közös templom)

50 2001 Marosi István

Batár 1747 
előtt

szent Mihály 
főangyal

850 1782 1997 lődár jenő

Csepe 1505 1883 Istenszülő születése 
(kisboldog asszony)

1600 1795 1991 Harangozó 
Miklós

Csomafalva 1792 1914 Istenszülő elhunyta 
és mennybevitele 
(nagyboldogasszony)

170 1991 Harangozó 
Miklós

tiszabökény 1747 
előtt

szent Mihály 
főangyal

500 1792 1991 pősze sándor

tiszapéterfalva 2009 szent Illés próféta 550 2003 pősze sándor

tiszafarkasfalva 2009ben 
átépítve

szentháromság 350 1991 pősze sándor

Forgolány 2003 keresztelő szent 
jános születése

185 2003 1993 Gajdos attila

Fertősalmás szent péter és pál fő apostolok 
tiszteletére szentelt kápolna

100 2004 Gajdos attila

nagypalád Épülő templom a Min
denszentek tiszteletére

100 2004 Gajdos attila

nevetlenfalu 2011 szent György 
nagyvértanú

150 2012 1993 szűcs Viktor

szőlősgyula 2011 örömhírvétel 
(Gyümölcsoltó 
Boldogasszony)

85 2007 szűcs Viktor

aklihegy urunk színeváltozása 
(ökumenikus templom)

50 szűcs Viktor
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salánk 1792 
előtt

1878
1883

szent Mihály 
főangyal

1750 1770 1991 Csirpák 
józsef, 
Fülöp jános

Verbőc
Feketepatak

2008 Boldog tódor 
felszentelt vértanú 
ereklyéinek átvitele

180 2002 Csirpák 
józsef, 
Fülöp jános

tiszakeresztúr 2014 kenethozó asszonyok 120 2008 Csirpák 
józsef, 
Fülöp jános

tiszaújlak 1792 
előtt

urunk mennybe
menetele (áldozó
csütörtök)

980 1792 1991 Bakancsos 
sándor

Csetfalva 2001 szentháromság 
(közös templom)

120 Bakancsos 
sándor

tiszaújhely 1792 
előtt

1926 Istenszülő születése 
(kisboldog asszony)

900 1786 1991 szűcs Béla

karácsfalva 1747 
előtt

1856
1859

szent Mihály 
főangyal

350 1920 as 
évek
ből

1991 tóth jenő

Mátyfalva 1792 
előtt

1937 Istenszülő ol
talma (pokrova)

850 1928 1991 pősze roland

Fancsika 1747 
előtt

1902 urunk mennybe
menetele (áldozó
csütörtök)

730 1781 1991 trescsula 
lászló

nagyszőlős 1747 
előtt

2004 Istenszülő elhunyta 
és mennybevitele 
(nagyboldogasszony)

300 ma
gyar hívő

szokol 
ágoston

Barkaszó 1906 Mindenszentek 200 ma
gyar hívő

1996 szűcs Ferenc

Munkács 1747 
előtt

Istenszülő elhunyta 
és mennybevitele 
(nagyboldogasszony)

400 ma
gyar hívő

szűcs Ferenc

Magyar egyházközségekben összesen:
szórványban élő magyar görögkatolikus száma:

Magyar görögkatolikusok száma összesen:

21 695 
4 000

25 695
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3. fejezet

A kárpátAljAi MAgyAr görögkAtolikus 
egyházközségekre vonAtkozó  

AdAtok és fogAlMAk

közösséGEk és tEmplomok

az utóbbi években a történelmi kutatások megélénkülése mellett megfigyelhető 
a lokális, vagyis a helyi közösségek történetének megismerésére irányuló igény is. 
az identitás erősítésének történelmi tényekkel való alátámasztása mindig is fontos 
szempont volt, s az ideológiai és nemzeti elfogultság kísértésében élő korunkban 
még fontosabbnak tekinthető. 

a közelmúlt és korunk gyakran ideológiai alapokra helyezett „kutatási straté
giái” hajlamosak az igazság elferdítésére. a görögkatolikus egyház történetének 
kutatása korrekt körültekintést igényel. Egyrészt azért, mert az újkorban létre
jövő egyház gyakran célpontja volt a politikai és nemzeti behatásoknak. Másrészt 
azért, mert egy különösen interetnikus jellemzőkkel és vallási sokszínűséggel át
szőtt területen fekszik, amely az elmúlt évszázadban gyakran államhatalmat is 
cserélt. 

Munkánk vezérfonala a kárpátaljai görögkatolikus közösségek bemutatása. 
Elsősorban a templomok történetére és illusztratív bemutatására törekszünk, ki
egészítve azt azzal, hogyan alakult a közösség élete az elmúlt évtizedekben. Mun
kánk célja továbbá, hogy magyar görögkatolikus szempontból rögzítsük azt az 
állapotot, amely a mai időszakra kialakult a 20. század zavaros és gyakran ál
lamalakulatokat is váltó időszakában. Véleményünk szerint az egyház életében 
leginkább a templomok hordozzák és testesítik meg azt a szellemi és lelki gaz
dagságot, amely az egyház küldetéstudatában gyökerezik. a templomot ugyanis, 
mint „Isten házát” jelenlegi liberalista és szekularizált világunkban is viszonyla
gos elismertség, tisztelet övezi. 

kiadványunkban a hivatalos magyar, illetve zárójelben az ukrán településne
veket használjuk. a települések magyar megnevezésénél a 20. század közepéig 
többnyire az 1898 és 1912 között megállapított neveket használták. a szovjet
unió időszakában többnyire a rövidített, vármegyei jelzetek nélküli változat élt. 
a legfelsőbb tanács 1986 és 2014 között egyes településneveket megváltoztatott. 
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amikor 1990ben a kárpátaljai magyarság több magyarlakta település magyar 
nevének a visszaállítását kezdeményezte, az Mta nyelvtudományi Intézete is 
a településnevek ezen (hosszabb) névalakjainak a használatát javasolta.45 

az egyházi összeírások a helységnevekkel kapcsolatosan nem egységesek. a 19. 
század közepe táján megpróbálták a helységek ruszin nyelvű átírását meghonosí
tani, de ez inkább bonyodalmakra adott okot,46 semmint segítette volna a tisz
tánlátást.

a „lex orandi lex credendi” („a hit szabálya, az imádság szabálya”) elv tovább
gondolása alapján templomaink azok a helyek, amelyek rögzítik bizonyos időszak 
gondolkodását, gazdasági lehetőségeit, az ember igényességének velejáróit és egy 
adott időszak művészeti jellegét. az a fejlődés azonban, amely egy templom épí
téséhez vezet, magában hordja a múltat és üzen a jövőnek, s egyben a közösség 
sok esetben „kőbe vésett képe”. Ezért törekszünk arra, hogy tömör bemutatását 
adjuk a jelenlegi kárpátaljai magyar görögkatolikus egyházközségeknek is. 

az adatok közlésének alapjául tehát a  templomokat választottuk, mint an
nak az örökségnek a  tárgyi emlékeit, amelyek nem mozdíthatóak, képviselik 
a  folytonosságot, egyben mutatói egy közösség vallási életének. templomaink 
építési időszakai és jellemzői változóak. Van olyan temploma a kárpátaljai ma
gyar görögkatolikusságnak, mely a Munkácsi Egyházmegye felállítása előtt épült 
(tiszabökény), van olyan, amelyik a Magyar királyság időszakában (Beregszász, 
Makkosjánosi, Beregdéda, palágykomoróc), s olyan, amely a kiegyezés után lét
rejövő osztrákMagyar Monarchiában (Balazsér, Csepe, Batár, sislóc). szentel
tek templomot a csehszlovák korszakban (tiszaújhely, Mátyfalva), és alakított ki 
templomot egyegy közösség a kommunizmus idején is (nagybégány). Egyházunk 

45 vö. lelkes Gy.: Magyar helységnév-azonosító szótár. talma, Baja, 1998. 57661. o. 
Офіційний веб-портал „Верховна Рада України”: Адміністративно-територіальний 
устрій Закарпатської області. Населені пункти Закарпатської області. Станом на 
01.03.2014 
lInk: http://static.rada.gov.ua/zakon/new/nEWsaIt/aDM/zmistzak.html a letöltés 
dátuma: 2014. január 30.
Офіційний веб-портал „Верховна Рада України”: Алфавітний покажчик нових і 
старих найменувань населених пунктів, які були перейменовані з 01.01.1986 по 
30.01.2014. 
lInk: http://static.rada.gov.ua/zakon/new/nEWsaIt/aDM/zmist.html letöltés dá
tuma: 2014. január 30.
külön köszönet Dobos sándornak, a  II. rákóczi Ferenc kárpátaljai Magyar Főiskola 
tanárának a témában adott útmutatásáért.

46 vö. sztripszky H.: Egyházi schematizmusaink és a helységnevek, in: Bendász, I. – koi, I.: 
A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye lelkészeinek 1792. évi katalógusa. nyíregyháza, 
1994, 13. o. 



1989es újjáéledése után, a jelenlegi ukrajnában épült (tiszapéterfalva, Verbőc
Feketepatak, palló, tiszacsoma, tiszakeresztúr, Forgolány), átépült és felújított 
(Mezőgecse, nagybégány), valamint az építés folyamatában lévő templomai (kis
bégány, téglás, nagypalád) mutatják leginkább a kárpátaljai magyar görögkato
likusság élni és fejlődni akarását. Ezt a vágyat erősítik az esperesi kerületen kívüli 
magyar liturgiák (Barkaszó, Munkács, nagyszőlős, Fancsika, ungvár, konc háza), 
a római katolikus közösségek templomaiban (kisszelmenc, Bene) és a közös temp
lomokban (nagymuzsaly, Csetfalva, aklihegy) végzett magyar istentiszteletek is.
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a kötEtBEn mEGjElEnő adatok 

Munkánk vezérfonalának – mint már említettük – a görögkatolikus közössége
ket és templomokat tekintjük. Véleményünk szerint a templom a legalapvetőbb 
és a legszükségesebb színtér, amely a közösség találkozásának helye, egyben an
nak megjeleníthető és nemzedékeken átívelő „szimbóluma”. a mögöttünk lévő 
egyházüldözés idején is megfigyelhető volt, hogy míg a vallásos közösségeket ma
ximálisan korlátozták, addig a templomot ritkábban és alaposabb megfontolás 
után zárták be. a görögkatolikusok esetében megfigyelhető, hogy templomának 
megtartásával a közösség pravoszláviába való átvezetése volt a cél. a közösség 
pedig ragaszkodott a templomhoz, mint görögkatolikus ősei épített örökségéhez.

Gazdag képanyaggal igyekszünk illusztrálni templomaink jelenlegi állapotát. 
a teljesség igényére törekedve azonban megkíséreljük az egyházközségre vonat
kozó történelmi adatokat is közölni. Ezek az adatok valóságosak és történelmi
leg helytállóak, viszont azt is el kell mondanunk, hogy a későbbiekben tervezett 
rész letes és mélyebb kutatás bizonyos esetekben majd változtathat, pontosíthat 
azokon. Munkánk elkészülésének időszakában is folyik a Munkácsi Egyházme
gye levéltári emlékeinek, templomépítési dokumentumainak feltérképezése. Ezek 
tudományos feldolgozása az egyes templomépítési folyamatok és egyházközség
fejlődések tekintetében mélyreható kutatásokat valósíthat meg és részletes leírá
sokat adhat majd. 

Munkánk adatait a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye összeírásaira, 
katalógusaira és sematizmusaira alapozzuk. Ezek mostanra elérhetők a Görög
katolikus örökség kutatócsoport digitális feldolgozásában is.47 Eredeti példányaik 
a Bendászhagyatékban, a Hajdúdorogi Görögkatolikus püspöki levéltár ban és 
a országos széchenyi könyvtárban találhatók. Ezek mint elsődleges források 
a tör ténelemtudomány számára az egyházmegye adott időszakra vetített önköz
lésének a részei és elsődleges vezérfonalak az egyházközségek történetének kro
nológiai meghatározásában. a  belőlük gyűjtött adatok azonban csak az egyes 
közösségek rövid leírására alkalmasak.

tisztában vagyunk azzal, hogy az egyházközségtörténetek szempontjából 
pusztán a sematizmusokra hagyatkozni nem elégséges, hiszen az magában hor
dozhatja a felületességet, pontatlanságot. Viszont minden esetben képet tudunk 
rajzolni a közösségek múltjáról, s  igyekszünk ebbe a szövegösszefüggésbe bele
szőni azok jelenlegi állapotát is. 

47 link: http://byzantinohungarica.hu/node/141 (kutatás ideje: 2014. január 20.)



a templomok és az egyházközségek történeteinek leírásánál a  tömörségre 
és a szöveg folyamatosságára törekszünk. a sematizmusoknál minden esetben 
elkészítették a  parókiák, filiák és személyek (áldozópapok) listáinak betűren
des mutatóit is (index parochiarum, index filialium, index personarum), amelyek 
a  további kutatásokat, illetve a  személyes adatgyűjtést segíthetik. a 19. század 
második felében és a 20. század első két évtizedében pedig felekezeti iskolákra, 
kántortanítókra és felekezeti tankerületekre vonatkozó adatok is szerepelnek. Így 
ezek az adatok az adott év és az egyházközségek neveinek egybevetésével köny
nyedén kikereshetők. 

Bizonyos helyeken (pl. templom vagy parókia építési évének meghatározásá
nál), ahol semmilyen adatot nem találtunk az összeírásokban, a helyi közösség 
emlékezetére, illetve templomi feliratokra hivatkozunk, hogy ki tudjunk alakí
tani egy vázlatos történeti leírást. Ezekre az aktuális egyházközségeknél, illetve 
templomoknál konkrétan utalunk is. 

az egyházi összeírások alapján létrejövő rövid egyházközség és templomtör
ténetek tudományos jellegét és fontosságát abban látjuk, hogy az megalapozójává 
és vázlatává válik további kutatásoknak. 
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a kötEtBEn mEGjElEnő foGalmak

parókia: egyházközség és paplak

az egyes egyházközségek visszatérő fogalma a parochia antiqua, amely az ősi
ségre utal az egyházi összeírásoknál. Esetünkben azoknál az egyházközségeknél 
használják ezt a fogalmat, amelyek a Munkácsi Egyházmegye felállítása előtti 
időszakban már minden jel szerint léteztek, esetleg már önállóak is voltak. a je
lenlegi Beregszászi Magyar Esperesi kerülethez tartozó egyházközségek közül 
az összeírások ebbe a kategóriába teszik Beregszász, Beregdéda (Mezőhomok), 
Makkosjánosi, tiszaújhely, tiszaújlak, Batár, salánk, Csepe, tiszabökény, Gá
locs és palágy(komoróc) egyházközségeit.

a parókia és az egyházközség fogalma is pontosításra szorul. amikor a parókia 
fogalmat használjuk, akkor a parókiára mint egyházközségre, illetve magára a pap 
(papcsalád) lakóhelyére is gondolhatunk. a sematizmusokban egyébként, ha az 
épületre utal a fogalom, akkor a Domus Parochiae fogalmával jelölik azt, amire 
helyenként – többnyire az idősebbek – még a paplak fogalmát is használják. 

Ha a szót az egyházközségre mint jogi fogalomra vonatkoztatjuk, akkor a ma
gyar terminológiában ismert anyaegyházközségre kell gondolnunk. az anyaegyház
községhez kapcsolódnak az oldallagosan ellátott közösségek, vagyis a leányegyház
községek, a fíliák. Ezek az egyházközségek a kárpátaljai (ukrajnai) gyakorlatban 
jogi személyiségek, azonban saját pappal nem rendelkeznek, az anyaegyházközség
ben lévő pap a vezetőjük.

Fontos tudnunk, hogy ukrajna hatályos állami jogszabályai szerint minden 
közösség önmaga kezdeményezi állami nyilvántartásba vételét. az egyházközsé
gek alapszabályainak 1.2 és 1.3. pontjai alapján önálló jogi személyekként mű
ködnek az ukrán szszk 1991. 04. 23án kelt törvényének megfelelően. a meg
lévő egyházközségek az esperesi kerületek által kapcsolódnak az egyházmegyéhez. 
a püspök jóváhagyja, az állami hivatalok pedig bejegyzik az egyházközségeket. 
a görögkatolikus egyház 1989es legalizációja után minden egyházközséget újra 
kellett regisztrálni az állami törvények értelmében.

filia: leányegyház, fiókegyház

az egyházi szóhasználatban elterjedt filia kifejezés a kisebb létszámú, saját pap
pal nem rendelkező, egyházi közigazgatás szempontjából minden esetben egy 
másik egyházközösséghez tartozó felekezeti közösséget jelenti. a  katolikus 
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szóhasználatban leginkább ezt a fogalmat használják, de előfordul a fiókegyház, 
a leányegyház48 elnevezés is. 

a sematizmusokban a mater az egyházközség központja, a kisebb létszámú 
közösségeket filial kifejezéssel jelölték, s valószínűleg ebből alakult ki az anyaegy
házközségleányegyházközség fogalompár. a mater volt a pap (papcsalád) laká
sának a helye és az adott térség vallási életének központja. Ezek természetszerűen 
templommal rendelkeztek, itt alakultak ki először a felekezeti iskolák, itt őriz
ték és vezették az anyakönyveket. a hozzájuk kapcsolódó filiális közösségek nem 
ren delkeztek minden esetben templommal, iskolával. a „templomos, egyházas” 
filiákat külön jelölték (legtöbbször *gal). Ezeknek a közösségeknek a fejlődési 
ütemét is nyomon lehet követni azáltal, hogy mikor jelentek meg bennük a temp
lomok, az iskolák, vagy az iskolakápolnák.49

a hatályos ukrán jog szerint – mint már a  parókia tekintetében is jelez
tük – minden helyi egyházi közösségnek az előzetesen az egyházi főhatóság által 
elfogadott alapszabály alapján be kell jegyeztetnie magát az állami hivataloknál, 
így minden közösség önálló jogi személlyé válik. az államilag bejegyzett egyház
községek egyidejűleg csatlakoznak az egyházmegyéhez. Ezeknek az egyházköz
ségeknek a lelkipásztori ellátása a parókiális hely központjából történik, viszont 
külön anyakönyvezés a helyi gyakorlat szerint (többnyire) nincs. 

az egyházi hagyomány szerint egyegy parókiához több filia is tartozik. a múlt
ban ezek nem voltak a mai értelemben egyházilag és polgárjogilag regisztrált egy
házközségek. az anyaegyházközségből látták el az ott élő görögkatolikus vallású 
híveket. a vallási keveredés több változata is előfordult, aminek következtében 
a vallásilag homogén falvakba is bekerültek más felekezetűek. Erre adott lehe
tőséget a családi állapot változása (házasságkötés), speciális munkavégzés általi 
áttelepülés (pl. malmok, bányák, gyárak, stb.), a nemesek által történt költözések, 
illetve az idénymunkák miatti helyváltoztatások. a legújabb korig az emberek 
vallási kötődése a hétköznapi élet lényeges szempontja volt, így azokon a telepü
léseken is nyilvántartották a saját vallásúakat és rítusúakat, ahol a többség más 
vallási közösséghez tartozott. Érdekes adalék, hogy a 20. század első két évtizedé
ben több olyan levélváltás is található a püspöki levéltárban, amelyben az alföldi 
nagybirtokok birtok vagy jószágigazgatói a nagyobb ünnepekre papokat kérnek 
az egyházmegyétől az ott dolgozó munkások lelkipásztori ellátására.

48 a Magyar katolikus lexikon a félegyház fogalmát is ismeri, viszont magyar nyelvterü
leten ez nem igazán használatos. Vö. http://lexikon.katolikus.hu/F/filia.html (kutatás 
ideje: 2014. január 20.)

49 pl. nagybégány tekintetében iskola és kápolna volt egy épületben, melynek harmada volt a szen
tély, kétharmada pedig a templomhajó. Ez utóbbit hétköznap osztályteremnek használták.
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A templomok és titulusaik

a Beregszászi Magyar Esperesi kerület területén lévő egyházközségek között ta
lálhatók olyan egyházközségek, amelyek közvetlenül az ungvári egyházi unió 
(1646) utáni időszakban jöttek létre, esetleg már az unió idején is létezhettek. 
Ezekre leginkább az 1747es, olsavszky püspök által vezetett összeírás adatai alap
ján következtet hetünk. az összeírás ugyanis a templomok anyaga mellett azok 
állagára is adatokkal szolgál. Gálocs és Batár tekintetében azt írja, hogy „omla
dozó fatemplom”, Homok (jelenleg Beregdéda) esetében „rossz fatemplom”ról 
beszél.50 Ha ezeket a bejegyzéseket és a fatemplomok51 esetleges élettartalmát 
össze vetjük, akkor nem alaptalan az a következtetés, hogy ezen templomok akár 
néhány évtizeddel korábban épültek, így az unió időszakában már léteztek.

a Munkácsi Egyházmegye felállításának idején (1771) a jelenlegi magyar es
peresség területén lévő egyházközségeinkben csak fatemplomok léteztek. az egy
ház megye felállítása utáni 1792es összeírásban szereplő egyházközségeinket és 
a templomos filiákat52 egybevetve a következő egyházközségeknek volt fából  ké szült 
istentiszteleti helye: Beregszász, tiszacsoma, Makkosjánosi, Beregdéda (Mezőho
mok), karácsfalva, Mátyfalva, salánk, tiszaújlak, tiszaújhely, Batár, tiszabökény, 
Csomafalva, palágy(komoróc), Gálocs.

a kőtemplomok53 közül az első Beregszászban épült 1825ben, melyet a 19. 
század folyamán újabbak követtek, míg végül a 19–20. század fordulóján megje
lentek az iskolakápolnák (nagybégány, tiszacsoma), de az 1920as (Mátyfalva, 
tiszaújhely, Csomafalva) és az 1940es években is (nagyborzsova, Mezőgecse) 
épültek templomok. 

a templomok titulusa tekintetében a sematizmusok alapján három egyházköz
ségben láthatunk változást. Beregdéda jelenlegi templomát 1863ban szent Mik
lós püspök tiszteletére szentelték fel, 1876ban azonban már urunk színeválto
zása a címünnepe.54 Makkosjánosi fatemplomának titulusa 1821ben még szent 

50 schem1747es, 101kk
51 a sematizmusokban lignum szóval jelölik, ami fát vagy valamilyen más hasonló anyagot 

jelent. például ilyen lehetett a patics, vagyis a parasztházak vesszőből font fala, melyet 
mindkét oldalról agyaggal, sárral tapasztottak. Egyes egyházközségeknél előfordult olyan 
bejegyzés, hogy falusi mintára vagy falusi szokás szerint átépítették az egyházi épületet.

52 az 1792es egyházi összeírásban *gal jelölték az „egyházas (templomos) filiákat” – vö. 
1792es összeírás, 28. o. a parókiális helyeken értelemszerűen létezett templom. a temp
lomok anyagát azonban csak 1847től jegyzik fel. 

53 Murata értelmezése: kő vagy valamilyen szilárd anyag, de semmiképpen sem fa.
54 schem1864, 21., schem1874, 99. 
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Mihály volt, 1837ben pedig már új kőtemploma volt, melyet jézus krisztus fel
támadása tiszteletére szenteltek. Ezt a templomot minden bizonnyal az 1835ös 
tűzvész után építették, s titulusát 1905ben az Istenszülő oltalmára változtatták.55 
palágykomoróc tekintetében is váltás történt, hisz 1847ig szent jános evangé
lista tiszteletére szentelt templomról írnak, utána pedig az Istenszülő születése 
a titulusa.56 

Az egyházközségek kegyurai

az 1747es sematizmustól kezdve feltüntetik az egyházközségek kegyurait is. 
a kegyúri jog (ius patronatus) bizonyos személyek vagy azok csoportjainak az egy
házi hatóság által adott kiváltsága, mely főként valamely egyházi hivatal betöl
tésére vonatkozott, és főként a templom karbantartásának, illetve felújításának 
kötelezettségével, valamint más terhekkel járt.57 

legtöbb templomunknak a 18. században valamely helyi földesúr volt a kegy
ura, esetleg a munkácsi és ungvári uradalom, illetve később a schönbornok. Ér
dekes kutatás lehetne az is, hogy az egyes kegyurak hogyan foglalkoztak az egy
házközség templomaival, híveivel. a beregszászi görögkatolikusok tekintetében 
például lehoczky feljegyzi, hogy a kegyúr nemigen foglalkozott a templommal, 
ezért is volt az olyan szegény.58 

a kőtemplomok építésének időszakára – jellemzően minden egyházközség
ben – a kegyúr helyére a püspökség került. az 1820as évektől kezdődően min
den egyházközségünk esetében a püspök szabad adományozási lehetőségét írják 
(li berae Collationis Episcopalis), vagyis a püspök a parókusok kinevezésénél nem 
volt köteles megkérdezni a helyi földesurakat.

a 19. század közepe után épült templomok levéltári dokumentációjából kitű
nik, hogy az építkezések egyre gyakoribb forrása – az egyházközség tehetősebb 
tagjainak felajánlásán kívül – a Vallásalap, melynek támogatását az egyházme
gyei hivatalon keresztül folyósították. Ezenkívül megjelenik az ún. „könyörado
mányok” fogalma, mely az esperes ajánlása alapján az egyházmegyei hivatal és 

55 schem1821, 14., schem1837, 16., schem1908, 77. 
56 schem1847, 223., schem1864, 187. 
57 vö. kegyúri jog, in: www.lexikon.katolikus.hu (kutatás ideje: 2014. január 20.)
58 lehoczky t.: A Beregmegyei Görögszertartású Katholikus Lelkészségek története a XIX. szá-

zad végéig. kMksZ, ungvár, 1999 (eredeti: Grünstein Mór nyomdájában, Munkács, 
1904, 93.)
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a  vallást felügyelő minisztérium jóváhagyásával végzett gyűjtés volt. Ezeknél 
a temp lomoknál a kegyúr fogalma már sem az építkezések, sem pedig az előzetes 
engedélyezések tekintetében nem szerepel. 

a kegyúr fogalma nem jelentette minden esetben a gondoskodást és az épít
kezési, fenntartási költségek átvállalását a közösségekben. 

A hívek lélekszámadatai

a hívek lélekszámának változására vonatkozóan hat adatot közlünk, amelyek 
többnyire 50–60 éves időtartamokat ölelnek fel. Minden sematizmus közöl ugyan 
lélekszámot, viszont munkánknak nem a részletes kutatás, hanem az ismeretter
jesztés az elsődleges szempontja. 

Elsőként azt közöljük, hogy az adott görögkatolikus közösség első említésekor 
mennyi volt a hívek létszáma az adott közösségben. Ezek az ősi parókiák eseté
ben többnyire az 1747es összeírásban szerepelnek. Ezután az 1792es összeírás 
adatait közöljük, amely az első, nyomtatásban megjelent összesítés a Munkácsi 
Egyházmegye felállítása utáni évtizedekben. Harmadik adatunk a 19. század kö
zepéről származik. többnyire az 1847es sematizmusban jelennek meg a  fele
kezeti iskoláinkra vonatkozó első feljegyzéseink. negyedik adatunk az 1915ös 
sematizmus, amely a trianoni békeszerződést megelőző utolsó hivatalos össze
írás. ötödik forrásunk az 1945ben elkészült és 1947ben kiegészített, Murányi 
Miklós püspöki irodaigazgató által összeállított adat.59 Hatodik adatunk pedig 
a jelenlegi állapotokat mutatja be, az egyházközségek többnyire becsült adatai 
alapján.

59 Murányi, M. (szerk.): Brevis Schematismus dioceseos Munkácsiensis byzantini ritus in Ung-
vár ad annum 1945. corrigatum 1947. – az 1945. május 1jei adatokat közli a papságra 
vonatkozóan. a hívek lélekszámadatait az 1941es népszámlálás adatai alapján közli. ki
adatlan, egyetlen megmaradt példánya a Ben dászhagyatékban található. Ez a Munkácsi 
Egyházmegye eltörlése előtti utolsó egyházi összeírás. 
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A prédikáció és a liturgia nyelve

az 1806os egyházi összeírás szentel először külön rubrikát a „Görögkat(olikus). 
közösség prédikációs nyelve” kérdéskörének. az 1821es sematizmustól kezdve 
pedig már bárminemű konkretizálás nélkül a nyelv (lingua) jelölése történik meg. 

a vizsgált térségben a prédikáció nyelve magyar és ruszin, s később a liturgia 
nyelvének is ugyanazt jelölték. a 1920. század fordulójának időszakához köze
ledve egyre gyakoribbak a teljesen magyar liturgikus és prédikációs nyelvet hasz
náló egyházközségek. 

a község élő nyelvhasználata nagy valószínűséggel eltért a semtizmusok nyelv
meghatározásától. Ha összevetjük az egyházi összeírásokat a helységnévtárak ada
taival, megfigyelhetjük, hogy olyan községben is magas volt az önmagukat magyar
nak valló emberek száma, ahol a liturgiát ószlávul végezték, s ruszinul prédikáltak. 

népoktatás, katekézis, felekezeti iskola

az 1806os összeírás az egyik legkorábbi és legrészletesebb, oktatásra vonatkozó 
forrás a Munkácsi Egyházmegye egyházközségeit illetően. az összeírásban a görög
katolikus népoktatás vagy katekizáció megnevezéssel jelölték az oktatás éppen 
„aktuális fejlettségi szintjét”.

Felekezeti oktatás a görögkatolikus egyház kezdeti időszakától kimutatható. 
a felekezeti szertartást előbb a lelkész, később a kántor oktatta, akit közismer
tebb néven kántortanítónak vagy „éneklésztanítónak” neveztek. Így a 19. század 
előtt a világiak oktatásban való részvétele is bizonyítható. a sematizmusok egyre 
részletesebb adatokat közölnek az oktatás dokumentálására, amely a jóval koráb
ban megfogalmazott igény kiteljesedését mutatja.

Érdekességként megjegyezzük, hogy a jelenlegi Beregszászi Magyar Esperesi ke
rület területére vetítve egyedül palágy(komoróc) esetében jelöltek görögkatolikus 
népoktatást, egyéb esetekben csak katekézist jegyeztek. katekizáció azonban min
den akkori parókiális helyen, sőt a leányegyházközségek nagy részében is jelen 
volt.

a felekezeti iskolarendszer szervezett formája a Munkácsi Egyházmegyében 
a 19. század közepére érte el teljességét. az 1847es évtől kezdték jelölni az egy
házi adatok közlésénél a kántortanítókat és a görögkatolikus oktatásban részt
vevő egyéb személyeket (pl. az egyházi tanfelügyelőket). Ez már komoly szerve
zettséget, a görögkatolikus egyház személyi állományának megsokszorozódását, 
a világiak oktatásban való részvételének kiteljesedését is jelentette.



az 1883as sematizmustól kezdve a kántortanítók névsorát külön is közölték, 
az 1891estől pedig a görögkatolikus tanítókat tankerületek szerinti beosztás alap
ján sorolták fel. az is előfordult, hogy magáról az iskoláról, vagy a tantermekről 
is közöltek adatokat.

az egyházközségek történetének teljessége miatt jelezzük a felekezeti oktatás 
bevezetésének idejét. részletes feldolgozása nem szándékunk, annál is inkább, 
mivel a templomtörténet az elsődleges szempontunk. az egykori felekezeti is
kolaépületek mostanra már sok esetben elpusztultak vagy nincsenek az egyház 
tulajdonában, esetleg más célra használják azokat.



összEfoGlalás

az elmúlt évszázadokban az Északkeleti Felvidéken a görögkatolikus egyház meg
határozó lelkipásztori, szociális, oktatási és nemzetmegtartó tevékenysé get fejtett 
ki. Ebben a tevékenységben maradandót alkottak a Munkácsi Görög katolikus 
Egyházmegye püspökei és papjai, akik hozzájárultak a térség szellemi, lelki és gaz
dasági fejlődéséhez.

a 20. század folyamán számos politikai tényező és akarat rajzolta át térsé
günk vallási és nemzetiségi térképét, s ez természetesen hatással volt a magyar 
görögkatolikusokra is. az egyházmegyei és az államhatárok viszonylagosan gyors 
változásai nem vették figyelembe az emberek lelki, szellemi és nemzetiségi sajá
tosságait. 

Munkánk első részében általánosan taglaltuk az összefüggéseket és megkísé
reltük bemutatni, hogy a Munkácsi Egyházmegye keretein belül – a mára túl
nyomó többségében szláv egyházmegyében – is folyamatos maradt a  magyar 
 görögkatolikus jelenlét. Ennek szervezeti egysége a Beregszászi Magyar Esperesi 
kerület, mely híveinek keresztény szemléletű identitásformálásában egyszerre 
törekszik a görögkatolikus és a magyar szellemiség ápolására és építésére. 

jelezni szeretnénk, hogy a kárpátaljai magyar görögkatolikusok az ősi egyház
megyéhez való lojalitásuk mellett a nemzeti nyelven való imádkozás és lelkipász
tori ellátás vágyát hordozzák magukban, és keresik a kiteljesedésre irányuló meg
oldásokat.

az összefoglaló táblázat és a fogalmak magyarázata az egyházközségek rövid 
történeti áttekintésének alaposabb megértését segíti elő. Munkánk következő, 
második egysége pedig a kárpátaljai magyar görögkatolikus egyházközségek tör
ténetének és életének rövid bemutatására tesz kísérletet. 



49

4. fejezet

kárpátAljAi görögkAtolikus  
közösségek és teMploMAik

unGvár

Görögkatolikus püspöki székesegyház
Megyeszékhely – Ungvár Város Esperesi Kerülete

az ungvári Görögkatolikus püspöki székesegyház eredetileg jezsuita temp
lom volt, melynek építését 1646ban fejezték be. a  templomot Mária teré

zia magyar királynő 
1775ben a  Munkácsi 
Görögkatolikus Egyház
megyének adományozta, 
s azt bizánci rítus szerint 
rendezték be. 

az 1747es sematizmus 
egy kőtemplomot említ, 
melynek kegyura abban 
az időben az ungvári ura
dalom volt, s  60 család 
tartozott hozzá. a  meg
jelölés nem a  jelenlegi 
püspöki székesegyházra 
vonatkozik, hiszen azt 
csak később kapta meg 
egyházunk az uralkodó
tól. ungváron egy másik 
görögkatolikus templom 
is volt, közismert nevén 
a  ceholnyai templom. 
az 1847es sematizmus 
szerint 1575től létezett 
egyházközség ungváron, 
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és annak 1678ban emelt 
parókiális kőtemploma volt 
krisztus urunk színeváltozá
sának tiszteletére. Ezt a temp
lomot a Búcsúk szent kong
regációja 1838. április 24án 
kibocsátott apostoli bullája 
alapján Úrszínváltozás ünne
pére teljes búcsúval hatalmaz
ták fel. az 1990es évek elején 
történt megegyezés szerint ezt 
a templomunkat kapták meg 
a pravoszlávok, a püspöki szé
kesegyházat pedig visszaszol
gáltatták a  görögkatolikus 
egyháznak. azóta a  gö rög
katolikus egyház az ősi ce
holnyai templom mellett új 
templomot épített. 

a jelenleg püspöki székes
egyházként működő egykori 
jezsuita templom a munkácsi 
püspökök saját temploma lett 
az adományozás és átalakítás 
által, s mint ilyen, a Munká
csi Egyházmegye központi 
templomaként a  város lelki
pásztori ellátásában kisebb 
szerepet kapott. az ungvári 
vár (melyben egykor a  Gö
rögkatolikus papnevelő Inté
zet működött) szomszédságá
ban található székesegyház az 
egyházi reprezentáció részévé 

Boldog Tódor püspök ereklyéit 
tartalmazó Szent Kereszt oltár
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vált, a ceholnyai templom pe
dig a város lelkipásztori köz
pontja lett. 

a székesegyházat a  szent 
kereszt Felmagasztalásának 
(szeptember 14., juliánnap
tár szerint szeptember 27.) 
tiszteletére szentelték fel. 
a templombelsőt Virág Gyula 
és Boksay józsef oltár és fal
képei, homlokzatát puskás 
lászló mozaikjai díszítik. 
a  keresztrefeszítés oltárában 
Boldog romzsa tódor mun
kácsi püspök ereklyéit helyez
ték el, mellette a vértanú püs
pök ikonja (festette: puskás 
lászló) található az életéből 
vett je lenetekkel.

az ungvári magyar görög
katolikusok jelenleg a  szé
kesegyházban végzik szer
tartásaikat a  Gergelynaptár 

szerint. Magyar liturgikus közösség a  székesegyház 1990es visszaszolgáltatása 
óta lé tezik, s a székesegyház egyik káplánját bízták meg az ungváron élő magyar 
görögkatolikus hívek külön ellátásával. 

ungváron az egyházi becslések alapján jelenleg 1000 magyar görögkatolikus él.
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kisGEjőc

Ungvári járás – Ungvári Járási Esperesi Kerület

a kisgejőci Görögkatolikus Egyházközség (kisgejőc, с. Малі Геївці) tagjait 
először az 1792es összeírásban jegyzik, és 1915ig kereknye filiája volt. a kö
vetkező, 1947es sematizmusban pedig már nagyrát filiájaként tartják nyilván. 
jelenleg az ungvári magyar görögkatolikus közösség filiájaként szerepel. 

kisgejőc 1947ig az ungvári Esperesi kerülethez tartozott. az egyházmegye 
legalizációja után, 1996ban a nagyszőlősBeregszászi Esperesi kerületbe sorol
ták be, 2003tól pedig az ungvári járási Esperesi kerülethez tartozik. 

a görögkatolikus hí
vek lélekszáma 1792
ben 30 volt. 1847ben 
115, 1915ben pe
dig (latorcaremetével 
együtt) 197 görög kato
likus élt kisgejőcön. 
1947ben 298 tagja volt 
a  közösségnek. jelenleg 
600 görögkatolikus él 
kisgejőcön. 

a görögkatolikus 
egyház eltörlése előtt 
a közösségnek egy kápol
nája volt, amelyet nem 
szolgáltattak vissza 1989 
után. Ezért a helyi közös
ség a  néhai Egry józsef 
híres harangöntő műhe
lyéből kialakított temp
lomban végzi az istentisz
teleteket. az ideiglenes 
templomot 1993ban 
szentelték fel az Isten
szülő elhunyta és menny
bevitele (nagyboldog
asszony, augusztus 15.) 



tiszteletére. ugyanez volt a címünnepe 
az elkobzott kápolnának is. 

a jelenleg épülő templom alapkö
vét 2004ben tették le a harangöntöde 
udvarán, az építés folyamatban van.

az egyházközséget a  görög
katolikus egyház legalizációja után, 
1994ben jegyezték be az egyházi és 
állami hatóságok.

az anyaegyházközségben (1915ig 
kereknye) 1782től jegyeztek anya
könyvet.

Elnevezésének változatai a  sema
tizmusokban: kisgejőc, kisGejőcz, 
kisgejőcz, Mal. Gejovcji.
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rát

Ungvári járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

a ráti Görögkatolikus Egyházközség (rát, »nagy és kisrát«, с. Ратівці) a je
lenlegi Munkácsi Egyházmegye olyan parókiája, mely csak a 20. század közepére 
vált önálló egyházközséggé. 

a görögkatolikusok már a Munkácsi Egyházmegye felállítása (1771) utáni idő
szakban jelen voltak a faluban, amely abban az időben még nagy és kisrátként 
szerepelt, és egészen a 20. század első feléig kereknye filiájaként tartották nyil
ván. 

önálló egyházközségként az 1947es sematizmusban jegyzik, amikor Csap, 
kis és nagygejőc, téglás, 
szürte, ásvány, salamon, 
Eszeny lettek a fíliái. 

rát görögkatolikus temp
lomát 1912ben szentelték 
fel szent György nagyvér
tanú (április 23.) tiszteletére. 

a görögkatolikus egy
ház eltörlésének időszaká
ban a  pravoszláv egyház 
használta a  templomot, 
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mely 1991ben került vissza 
a görögkatolikus közösség tu
lajdonába.

a görögkatolikus paró
kia a 20. század elején épült, 
2011ben újították fel.

a hívek lélekszáma 1792
ben nagyráton 321, kisráton 
65 volt. 1847ben az előbbi 
helységben 240, utóbbiban 
53 görögkatolikus élt, míg 
1915ben 270 és 84 volt 
a  görögkatolikusok száma. 
1947ben pedig már ön
álló egyházközségként ka
talogizálták nagyrátot 321 
hívővel, kisráton pedig 65 
görögkatolikus volt. jelenleg 
450 tagja van az egyházköz
ségnek. 

anyakönyvi adatait egy
kori anyaegyházközségében 
(kereknye) vezették 1782
től. az önállóvá válás után is 
vezethettek anyakönyveket, 
amelyek jelenleg az elkobzott és eddig vissza nem szolgáltatott dokumentumok 
között vannak. az egyházközséget a görögkatolikus egyház legalizációja után, 
1991ben jegyezték be az egyházi és állami hivatalok, s azóta újra vezetik az anya
könyvet is. 

nevének változatai a sematizmusokban: nagyrath, kisrath, nagyrát, kis
rát, nagyráth, kisráth, Vel. ratovcji, Mal. ratovcji.
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sislóc

Ungvári járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

a sislóci Görögkatolikus Egyházközséghez tartoznak ungtarnóc, Botfalva 
és Bátfa görögkatolikus hívei is (sislóc, с. Шишлівці). az egyházi összeírások 
szerint előbb palágy(komoróc), 1865től pedig Őr (1908tól Őrdarma) filiája 
volt. a két világháború közötti időszakban (ebből az időszakból hiányoznak 
a sematizmusok) válhatott önálló parókiává. 1946–49 között ugyanis saját 
parókusa volt. (Csurgovics György – vö. Bendász I. – Bendász D.: Helytállás és 
tanúságtétel, kairosz kiadó, Budapest, 2014, 104. o.) 1991 és 2008 között ismét 
palágykomoróchoz tartozott. 2008tól önálló egyházközség.

templomát 1872ben szentelték fel (az 1874es sematizmus adatai szerint) 
az Istenszülő születése tiszteletére (kisboldogasszony, szeptember 8.). Előtte 

nem tudunk fatemplom
ról. temploma 1949 után 
a  görögkatolikus egyház 
legalizációjáig zárva volt, 
miközben tornaterem
ként, edzőteremként és 
céllövöldeként is használ
ták. 1991ben adták visz
sza a  görögkatolikus egy
háznak, s azóta a ruszin és 
magyar közösség közösen 
használja azt. 1991től je
gyezték be újra az egyház
községet az egyházi és az 
állami hivatalok. 2008tól 
van saját parókiája, amelyet 
az egykori görögkatolikus 
iskolából alakítottak ki.

Felekezeti iskoláját 
1868ban jegyezték elő
ször a  hivatalos összeírá
sokban, akkor 30 diákja 
és egy kántortanítója volt 
a közösségnek. 
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a hívek lélekszáma az 1792es első hivata
los bejegyzéskor 97 volt. 1868ban 166, 1915
ben 184 görögkatolikus élt sislócon. 1947
ben 176, jelenleg pedig 400 görögkatolikus él 
a faluban. 

Espereskerületi besorolása szerint a sislóci 
egyházközség 1792től az ungi kerület
hez tartozott palágy filiájaként. 1814től az 
ungvári Esperesi kerület része lett. 1856tól 
a Bezői Esperesi kerületbe került. 1865–1908 
között ugyanezen esperesi kerületbe tarto
zott, de már mint Őr filiája. 1908ban tör
tént még egy változás, miszerint Őrdarma 
leányegyházközségeként volt az egyházmegye 
kötelékében egyházunk eltörléséig. 2008tól 
önálló anyaegyházközségként működik.

1996tól a  nagyszőlősBeregszászi Espe
resi kerület része lett, 2003tól a  Beregszá
szi Magyar Esperesi kerületbe került. Milan 
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Šášik püspök 2003tól a szláv híveket az ungvári Esperesi kerületbe helyezte át. 
Egyházi anyakönyveit 2008tól vezetik, előtte pedig abban az egyházközségben 
jegyezték be az adatokat, amelyhez aktuálisan tartozott. 

az egyházközségben külön magyar és ószláv nyelvű szertartásokat végeznek. 
az egyházi ünnepeket a Gergely és a juliánnaptár szerint is megtartják.

nevének változatai a sematizmusokban: sis lóc, sislócz, sislovcji.
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palló

Ungvári járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

a pallói Görögkatolikus Egyházközséget (palló, с. Палло) egészen napjainkig 
filiaként tartják nyilván.

templomát 2003ban szentelték fel szent péter és pál főapostolok tiszteletére 
(június 29.). az újonnan épített templomban végzik szertartásaikat a római ka
tolikusok is.

a görögkatolikus egyház eltörlése előtti időben csak felekezeti iskolája volt a kö
zösségnek, melyet 1915ben jelöltek először. akkor 45 tanulója és egy kántorta
nítója volt a közösségnek. 

az egyházközségnek 
1806ban 181 tagja volt. 
1847ben 184, 1915
ben pedig 159. a  gö
rögkatolikus egyház eltör
lése előtti utolsó adatunk 
szerint 182, jelenleg pe
dig 110 görögkatolikus 
él a községben.

az egyházközséget 
a  rendszerváltozás után, 
1996ban jegyezték be az 
egyházi és az állami ha
tóságok. 

palló 1806os első 
említésétől 1947ig folya
matosan Mátyóc filiája 
volt. az anyaegyházköz
séggel együtt előbb az 
ungvári, 1856tól 1915
ig pedig a  Bezői Espe
resi kerületbe tartozott. 
a két világháború közötti 
időszakban az ungi Es
peresi kerületbe sorolták 
be. a  rendszerváltozás 



után 1996tól palágykomoróc filiájaként a nagyszőlősBeregszászi, 2003tól pe
dig a Beregszászi Magyar Esperesi kerület egyik egyházközsége. 2008tól ugyan
ezen esperesi kerület tagja maradt, mint sislóc fiókegyházközsége.

névváltozatai a sematizmusokban: paló, palló, palov.
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koncháza

Ungvári járás — Ungvári Járási Esperesi Kerület

a koncházi Görögkatolikus Egyházközség (koncháza, с. Концово) a Mun
kácsi Egyházmegye története folyamán egészen a legújabb időkig Minaj filiája 
volt. a viszonylag kisebb létszámú községekhez hasonlóan egyházi szempontból 
lassabban fejlődött. 

templomát 1891ben szentelték fel az Istenszülő elhunyta és mennybevitele 
(nagyboldogasszony, a juliánnaptár szerint augusztus 28.) tiszteletére, azonban 
az építkezés nem fejeződött be. Ettől az évtől kezdődően az 1908as összeírásig 
szilárd anyagból épült templomot jeleznek „torony nélkül” megjegyzéssel. Való
színűleg az 1908tól két alkalommal is leírt „1906ban felújított templom” meg
jegyzés a torony építésére és a templom építésének befejezésére utal. 

a templomot a kommuniz
mus időszakában elkobozták és 
vegyszer, illetve terményrak
tárként használták. az egy ház 
legalizálása után kapta vissza 
a görögkatolikus közösség. 

a görögkatolikus egyház 
legalizációja után 1995ben je
gyezték be a közösséget az egy
házi és az állami hatóságok.

az egyházközséget 1864től 
a Bonum Ecclesiae Cathedralis 
jelzővel illetik, amely azt je
lenti, hogy az ungvári szé
kesegyház javadalmának szá
mított. a  visszaemlékezések 
alapján teológiai tanárok vagy 
egyházi hivatalnokok lakták 
az egyházi épületet, melyet 
a  kommunizmus idején elko
boztak, és máig nem szolgál
tatták vissza.

a helyi emberek elmondása 
szerint az egyházközségnek 
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nem volt felekezeti iskolája, a második világháború környékén az áldozópapok 
a polgári iskolában tanították a hittant.

a hívek lélekszáma koncházán 1792ben 44 volt, 1847ben 94, 1915ben 
pe dig 196. a görögkatolikus egyház eltörlése előtti utolsó adatközléskor, 1947
ben 196 görögkatolikus élt a községben. jelenleg a közösségben körülbelül 100 
görögkatolikus vallja magát magyarnak. a liturgiát két nyelven végzik magyar és 
ukrán énekek váltakozásával. 

Esperesi kerületi besorolása minden esetben az anyaegyházközség, Minaj ho
vatartozása alapján határozható meg. a Munkácsi Egyházmegye felállítása utáni 
időszakban, 1792–1856 között az ungvári Esperesi kerülethez tartozott. 1856
ra átsorolták a Bezői Esperesi kerületbe, ahol valószínűleg a trianoni határmódo
sításig maradt. az 1947es sematizmusban már az ungi kerület egyházközségei 
között találjuk (Bező Csehszlovákiához került a határmódosításkor). 1996ban 
az egyházközség az ungvári Esperesi kerület részévé vált, majd 2003tól az ung
vári járási Esperesi kerület önálló parókiája lett.

nevének változatai a sematizmusokban: koncháza, kontzháza, konczháza, 
koncovo.
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paláGykomoróc

Ungvári járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

a palágykomoróci Görögkatolikus Egyházközség (palágykomoróc, с. Паладь-
Комарівці) történetét az egyházi összeírásokban a palágy és palágykomoróc néven 
külön adatok megjelölésével iktatták. jelenleg az egyházközség palágykomoróc 
néven ismert, 1915ig azonban egyházi összeírásokban palágy néven jelölték az 
anyaegyházközséget, palágykomoróc pedig egy filia volt.

palágy és komoróc különálló községek voltak az 1943as egyesítésig, s jelen
leg már gyakorlattá vált a palágykomoróc elnevezés. a sematizmusokban palágy 

elnevezéssel jelölik. az egy
házközség az 1938as és az 
1947es összeírásból eddig is
meretlen okból kimaradt, így 
a  két világháború és közvet
lenül az egyházmegye eltör
lése előtti egyházi elnevezését 
a  jelenleg rendelkezésre álló 
adatok alapján nem tudjuk 
meghatározni. 

az 1821es sematizmus
ban parochia antiqua (ősi 
parókia) jelzővel illetik, ami 
a  Munkácsi Egyházmegye 
felállítása előtti (1771) idő
szakban történt alapításra 
utal. palágy nevű anyaegy
házközség 1792től szerepel 
az összeírásokban, melynek 
palágykomoróc volt a  fiók
egyházközsége. 

a kegyúri jogokat 1814
ben többen is gyakorolták, 
1821től pedig az egyházköz
ség a  püspök által szabadon 
adományozható parókiák kö
zé került.
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1847ig fából készült temploma volt a közösségnek, melyet az 1856os sema
tizmusból tudunk. 1847ben szentelték fel az új, kőből készült templomot az Is
tenszülő születése tiszteletére (kisboldogasszony, szeptember 8.). Ezzel megvál
toztatták az egyházközség titulusát, ugyanis a korábbi fatemplom titulusa szent 
jános evangélista volt. 

az egyházközség 1893ig fából épült parókiával rendelkezett. az 1896os se
matizmustól jelzik, hogy kőből épült paplakja van a közösségnek. jelenlegi paró
kiáját a régi helyén építették fel 1995 és 2000 között.

a hívek lélekszáma 1792ben palágy anyaegyházközségben 71, palágykomo
rócon 34 volt. 1847ben palágyon 80, palágykomorócon 46, 1915ben palágyon 
77, palágykomorócon 54 görögkatolikus élt. a két világháború között és az egy
házmegye likvidálása előtti időszakból nincs az egyházközségre vonatkozóan ada
tunk. jelenleg 150 görögkatolikus él palágykomorócon.

a kommunizmus idején az egyházközség temploma nem került ortodox kézre, 
a hívek imádkozhattak benne. 1977ben zárták be, s a helyi határőrség katonáinak 
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adták át tornaterem céljára, viszont sohasem használták azt. Miután 1989ben újra 
kinyitották a templomot, először római katolikus szentmiséket tartottak benne, 
majd a hívek elkötelezettségének köszönhetően visszakerült a görögkatolikus egy
ház tulajdonába. 

az egyházközséget 1992ben 
jegyezték be újra az egyházi és az 
állami hatóságok. 

Felekezeti iskolája már 1806
ban volt a közösségnek, s akkor in
dult a katekézis is. 1856ból szár
mazik azonban az első számszerű 
adat, miszerint kántortanítója és 
16 tanulója volt az intézménynek.

a prédikáció nyelve 1806–
1883 között magyar és ruszin volt. 
az 1886os összeírástól kezdve 
pedig magyar liturgikus nyelvet 
használnak.

anyakönyvét az 1847es sema
tizmus adatai szerint 1823tól, az 
1888as szerint 1817től vezették. 
jelenlegi anyakönyve 1994től író
dik.

Filiái 1872–1947 között a kö
vetkezők voltak: Gálocs, palágykomoróc, szürte, kisszelmenc, nagyszelmenc, 
porubka, Dobóruszka, sislóc, Bátfa, Csap, Buró, Mocsár, ásvány, radics, sala
mon, téglás, ptruksa (szirénfalva), illetve az Erzsébet, a Budai, a jaszencsák és 
a redvicz uradalmak.

Espereskerületi besorolása többször változott az idők folyamán. 1792ben az 
ungvári Esperesi kerület részét képezte. 1847ben már a Bezői Esperesi kerü
lethez tartozott egészen a trianoni határmódosításig. a legalizáció után 1996tól 
a nagyszőlősBeregszászi Esperesi kerület, majd 2003tól a Beregszászi Magyar 
Esperesi kerület részévé vált.

Elnevezése a sematizmusokban: palágy, palágykomoróc, palágykomorócz, pa
lágykomorócz, palágykomarócz.
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Gálocs

Ungvári járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

a Gálocsi Görögkatolikus Egyházközség (Gálocs, с. Галоч) az egyik legősibb 
egyházközsége a Munkácsi Egyházmegyének. a kezdeti önálló státuszhoz képest 
azonban 1792től fiókegyházzá minősítették, és attól kezdve – jelenleg is – pa
lágykomoróc filiája.

az 1747es egyházi összeírás szerint a közösségnek „omladozó fatemploma” 
volt. nagy valószínűséggel azt a fatemplomot javítgatták másfél évszázadig, mert 
az 1883as adatok szerint a faluban „nagyon régi fatemplomot” jelöltek. Csak az 
1883as adatközléskor jelzik, hogy az új templom alapkövét letették, és 1886tól 
írnak először újonnan épített, szilárd anyagból készített templomot.

Mindkét templom titulusa az Istenszülő oltalma (pokrova, október 1.). 
a 19. század végén épült görögkatolikus templomot 1952ben bezárták. 1989

ben a római katolikusok kapták meg, még mielőtt az állam hivatalosan elismerte 
volna a görögkatolikus egyházat. a templom titulusát is megváltoztatták, mely 
jelenleg a rózsafüzér királynője. a görögkatolikusok kétévente tartanak búcsú
ünnepet, ősi szokás szerint továbbra is az Istenszülő oltalma ünnepén. 

a rendszerváltás után a görögkatolikusok 1994. december 26án tartották 
első liturgiájukat a gálocsi temetőben, mivel 
nem bocsátották rendelkezésükre a templo
mot. a templom jelenleg is római katolikus 
tulajdon, melyben párhuzamosan végzik 
szertartásaikat a görög és a római katoliku
sok.

a görögkatolikus egyház legalizációja 
után 1994ben jegyezték be ismételten a kö
zösséget az egyházi és az állami hatóságok. 

Felekezeti iskola 1856tól indult az egy
házközségben négy tanulóval és egy kántor
tanítóval. 

1747ben tíz család volt az egyházköz
ségben. 1792ben 118, 1856ban 103, 1915
ben 173, jelenleg pedig 115 görögkatolikus 
él Gálocsban. 

névváltozatai a sematizmusokban: Gá
lócs, Gálócz, Galocs, Galócz, Gálocs.
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kisszElmEnc

Ungvári járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

a kisszelmenci Görögkatolikus Egyházközség (kisszelmenc, с. Малі Сел-
менці) elődje a nagyszelmenci egyházközség volt. a két település csak elméletileg 
volt különálló, gyakorlatban teljesen összenőtt. Mindkét települést már az 1747
es egyházi összeíráskor palágy filiájaként tartották számon.

1886ban nagyszelmencen görögkatolikus templom épült, a római katoliku
sok pedig kisszelmencre jártak templomba. kisszelmenc különálló görögkatolikus 

egyházi élete a  két közösség 
1946os kettévágásától datál
ható. 

a nagyszelmenci egyház
község 1940ben önállósult 
palágytól, viszont 1946ban 
a  két községet kettévágta 
a  Csehszlovákia és a  szovjet
unió között újonnan meghú
zott határ. nagyszelmencet és 
kisszelmenc egy részét Cseh
szlovákiához, kisszelmenc 
nagyobbik felét pedig a szov
jetunióhoz csatolták. Ettől 
kezdve a görögkatolikus hívek 
a  palágykomoróci templomba 
jártak, majd annak bezárását 
követően a kisszelmenci római 
katolikus templomot látogat
ták.

a hívek lélekszáma 1806
ban 98, 1965ben 84, 1915ben 15 volt. a Munkácsi Egyházmegye eltörlése előtt, 
1947ben 181, jelenleg pedig 80 tagja van a közösségnek.

az egyházközséget 2006ban jegyezték be az egyházi és az állami hatóságok.
névváltozatai a sematizmusokban: kisszelmencz, kisszelmencz, Mal. sel

menc.
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téGlás-szürtE

Ungvári járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

a téglásszürtei Egyházközség (téglás, с. Тийглаш, szürte, с. Сюрте) jelen
leg egyházi szempontból egy közösséget alkot, a múltban azonban két különálló 
közösség volt. Mindkettő palágy filiája volt, viszont szürtében 1792ben, kis
tégláson azonban csak 1856ban jelöltek görögkatolikusokat. kistéglás telepü
lés viszonylag későn, a 18–19. században jött létre, s akkori lakosságának döntő 
részben az itt található latorcarév kiszolgálása volt a feladata. az egyházi adatok 
között azonban többnyire csak a téglás elnevezés használatos. 

a 19–20. század forduló ján 
épült a szent István apostoli ki
rály (augusztus 20.) tiszteletére 
szentelt görögkatolikus iskolaká
polna. a  második világháborút 
követően ezt elkobozták. Iskola, 
könyvtár, majd óvoda működött 
az épületben. az iskolakápolna 
udvarán álló haranglábat áthe
lyezték a temetőbe, az egyik ha
rangját ellopták. 

a görögkatolikus hívek ezek 
után a  római katolikus temp
lomba kezdtek járni, de csak 
a  mellékoltárnál végezhettek li
turgiát, míg végül ezt a templo
mot is bezárták. 

1989et követően a  római és 
görögkatolikus hívek közös erő
vel újították fel a római katolikus 
templomot, és közösen használ
ják jelenleg is. 

az egyházközséget 1995ben 
regisztrálták újra az egyházi és az 
állami hatóságok.

2012. augusztus 20án Mi
lan Šášik püspök megáldotta az 
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egykori iskolakápolna udvarán épülő 
görögkatolikus templom alapkövét. 

az egyházközségek 1915ig palágy 
filiái voltak. a következő sematizmus
ban, 1947ben már nagyrát fiókegy
házközségeiként tartották őket nyil
ván. jelenleg ismét palágykomoróchoz 
tartoznak. 

Ennek megfelelően palágy anya
egyházközséggel együtt először az 
ungi, 1856tól a Bezői, 1947ben pe
dig az ungvári Esperesi kerülethez 
tartoztak. Egyházunk újjászervezése 
óta anyaegyházközségükkel együtt 
1996–2003 között a  nagyszőlősBe
regszászi, 2003tól pedig a  Beregszá
szi Magyar Esperesi kerülethez tar
toznak. 

Felekezeti iskola a  19–20. század 
fordulóján alakult ki téglás község
ben. 1899ben 30 tanköteles diákja, 
egy tanterme és egy éppen üresedés
ben lévő kántortanítói állása volt a kö
zösségnek. 

a hívek lélekszáma 1792ben szürtében 126 volt. 1856ban, amikor téglást 
először említik az egyházi összeírásokban, 154 görögkatolikus, míg szürtében 
187 hívő volt. 1908ban kistégláson 216, szürtében pedig 578 görögkatolikus 
hívő élt. 1947ben tégláson 252, szürtében pedig 294 görögkatolikus gyakorolta 
a vallását. jelenleg a két községben 200 görögkatolikus van. 

névváltozataik a sematizmusokban: téglás, kistéglás, tejglas, szürthe, szürte, 
sjurty, szörte.

Kereszt a tervezett templom alapkövével
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BErEGszász

Megyei jogú város – Járási székhely – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

a Beregszászi Görögkatolikus Egyházközség az egyik legrégibb egyházköz
sége, s egyben névadója a Beregszászi Esperesi kerületnek. 

az egyházközség már az 1747es összeírásban is szerepelt. 1821től parochia 
antiqua, ősi parókia jelzővel illetik. Ezt megerősíti a 20. század elején kiadott két 
sematizmus is, melyek szerint a Beregszászi Egyházközséget a 18. század előtt 
állították fel. 

kegyura 1747ben a munkácsi ura
dalom volt. a kegyúri jogokat 1814
től C. schönborn birtokolta, 1821től 
pedig az egyházközség a püspök által 
szabadon adományozható státuszba 
került.

az 1747es sematizmus szerint a be
regszászi görögkatolikusoknak fatemp
lomuk volt, melynek teteje javításra 
szorult. az 1899es sematizmus is azt 
írja, hogy 1825 előtt fatemploma volt 
a  beregszászi görögkatolikusoknak. 
1825ben szentelték fel tehát a jelenleg 
is használt kőtemplomot. lehoczky 
tivadar munkáiból tudjuk, hogy a fa
templom az akkori kiskassa nevű te
rületen állt, tehát nem a mostani he
lyén. 

a  sematizmusok adatai szerint 
mindkét templom titulusa az Isten
szülő örömhírvétele (Gyümölcsoltó 
Boldogasszony, március 25.). 

a görögkatolikus egyház eltör
lése után 1992ig a  pravoszláv egy
ház használta a közösség templomát. 
a  görögkatolikus közösség 1990től 
előbb a  temetőben, aztán az egy
kori oroszlán szállóban (jelenleg 
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kárpátaljai Megyei Magyar Drámai színház, közismert nevén az Illyés Gyula 
nemzeti színház) végezte szertartásait. 1992ben kapták vissza és azóta használ
ják templomukat, amely az egykori attila (a jelenlegi sevcsenkó) utcában van. 

az egyházközség parókiája 1883 előtt fából készült. 1886ban jelölnek először 
új parókiát. az 1899es egyházi adatok szerint a jelenlegi – még vissza nem szol
gáltatott – parókusi lakást 1884ben szentelték fel.

az első megjelent adatközléskor, 1747ben tíz család tartozott a Beregszászi 
Egyházközséghez. a Munkácsi Egyházmegye felállítása utáni első összeírásban, 
1792ben 203 görögkatolikus volt Beregszászban, 1847ben 400, 1915ben pedig 
868 görögkatolikus élt a városban. a görögkatolikus egyház eltörlése előtti utolsó 
számláláskor 3237 görögkatolikus híve volt az egyházközségnek. 

1806ban már végeztek hitoktatást az egyházközségben, felekezeti iskoláját 
pedig 1847től jegyzik. abban az évben 25 diákja és egy kántortanítója volt a kö
zösségnek. 

a prédikáció nyelve 1806ban a magyar és a ruszin volt, s ez így maradt 1938ig.
1876tól az egyházközségben imatársulat működött.
az egyházközség anyakönyvét az 1947es adatok szerint 1772től írták. jelen

legi anyakönyvét a rendszerváltás után, 1990től vezetik újra. 
a egyház legalizációja után 1990ben regisztrálták újra az egyházközséget az 

egyházi és állami hivatalok.
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Filái 1747–1947 között a követ
kező falvak voltak: Makkosjánosi, 
BeregszászVégardó, tiszacsoma, 
Mezővári, Macsola, Búcsú, nagy
muzsaly, Borzsova, Cséke, Bereg
surány, Márokpapi, Csaroda, 
Mezőgecse, Hete, Badaló, Halábor, 
asztély, Gulács, tarpa, tivadar, 
Fejércse, tákos.

kegyura 1747ben a  munkácsi 
uradalom volt, a 19. század közepé
től pedig a  püspök által szabadon 
adományozható kategóriába került.

1747től Bereg vármegyében tar
tották nyilván, viszont akkor még 
nem jelöltek esperességeket. az 
1792es évtől a Munkácsi Esperes
ség része volt. 1806tól pedig a Be
regszászi Esperesi kerület névadó 
egyházközségévé vált, egészen az 
egyházmegye és a  görögkatolikus 
egyház eltörléséig. 1996ban, ami
kor ismételten létrehozták a Mun
kácsi Egyházmegye esperesi kerü
leteit, a  nagyszőlősBeregszászi 
Esperesi kerület egyik névadója 
lett. 2003tól a Beregszászi Magyar 
Esperesi kerület névadó egyház
községe.

nevének változatai a sematizmusokban: Beregszász, Bereghszász, Bereghszáz, 
Beregszászi, Берегово, Berehovo, illetve utalás található a valaha volt lampertháza 
elnevezésre is.

Az Ortutay Jenő parókus által
adományozott szentségtartó 1929-ből
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makkosjánosi

Beregszászi járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

a Makkosjánosi Görögkatolikus Egyházközség (Makkosjánosi, с.  Яноші) 
a Munkácsi Egyházmegye ősi parókiái közé tartozik. 1821ben parochia antiqua 
kifejezéssel katalogizálták. Mint Beregszász filiájának, kegyura 1747ben a mun
kácsi uradalom volt. 1814től C. schönborn birtokolta, 1821től pedig az egyház
község a püspök által szabadon adományozható besorolásba került.

1747ben még Beregszász filiája BeregszászVégardóval együtt. az 1847es 
sematizmustól kezdve több alkalommal is jelzik, hogy 1745ben alapították az 
egyházközséget, 1792től pedig 
önálló egyházközségként szere
pel az egyházi összeírásokban.

az egyházközséget 1835ben 
tűzvész sújtotta, amint azt 1847
től folyamatosan jelzik az össze
írások. 

1864ben, az 1878–1886os 
időszakban és 1947ben káplán 
is működött a parókus mellett. 

a templom keletkezésének 
korai időszakára utal, hogy 
1792ben Makkosjánosi már 
önálló egyházközség volt, ami
nek egyik feltétele volt az isten
tiszteleti hely megléte. az ősi
ségét az egyházközség 1747es 
említése és a későbbiekben hasz
nál parochia antiqua kifejezés is 
igazolja az 1908as sematizmus 
szerint 1798 előtt (vagy 1798
ban) épült a  fatemplom, mely
nek további sorsa ismeretlen. a 
sematizmusok az 1835as tűz
vész kapcsán kizárólag a paplak 
és annak tartozékai (pl. anya
könyvek) pusztulásáról írnak. 
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a jelenlegi templom építésének dátumát az összegyűjtött adatokból nehéz 
teljes bizonyossággal megállapítani. az 1835ös sematizmus még szent Mihály 
tiszteletére épült templomról, az 1837es pedig urunk jézus krisztus feltámadása 
tiszteletére szentelt templomról ír. az új templom címünnepe (ti.  Feltámadás) 
sejtetheti az újrakezdés lelkületét. azonban azt is érdemes megemlítenünk, hogy 
a templomban található Egyházi közénektárban szerepel egy kézzel írott be
jegyzés, miszerint a templom 1829ben épült és 1830 húsvét második napján 
szentelték fel. az bejegyzésnél szereplő 15 öl hosszúság és 7 öl szélesség utal a 
templom jelenlegi méreteire. Ezeket egybevetve a megépítés pontos dátumának 
meghatározása további kutatásokat igényel.  

templomának titulusa az idők folyamán többször is változott. az 1821es se
matizmustól szent Mihály arkangyalt jelzik a templom védőszentjeként. az 1837
től megjelenő sematizmusok egészen 1908ig jézus krisztus feltámadása temp

lomot jegyeznek. az ikonosztázion 
is ebben az időben keletkezhetett, 
mert a templom titulusát jelző alap
képen is jézus krisztus feltámadása 
látható. 1908ban azonban a temp
lom titulusa már az Istenszülő ol
talma (pokrova, október 1.). az 
idézett sematizmus 1905re teszi 
a  titulusváltás időpontját, egy pá
pai bullára hivatkozva, amely tíz 
évi búcsút is biztosított. az is ér
dekes adat, hogy október 14ére, 
tehát a  juliánnaptár szerint enge
délyezték a  búcsút, ami bizonyí
téka annak, hogy a térségben a 20. 
század elején még nem történt meg 
a  naptárreform. a  templombúcsút 
napjainkig az Istenszülő oltalma 
tiszteletére tartják.

az egyházközség első paróki
ája 1798 előtt fából, falusi módra 
épített, szalmával fedett épület 
volt (1908as adat), amely 1835
ben szintén a tűzvész áldozata lett. 
az 1847es feljegyzésektől kezdve 
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kőből épült paplak van az egyházközségben, amely jelenleg is ugyanezen célt 
szolgálja.

1747ben az egyházközséghez tíz család tartozott (BeregszászVégardóval 
együtt, mivel mindkettő Beregszász filiája volt, s  együtt adták meg az adato
kat). 1792ben 150, 1847ben 352, 1915ben 868 görögkatolikus élt a községben. 
a görögkatolikus egyház eltörlése előtti utolsó számláláskor, 1947ben 904 híve 
volt a közösségnek. jelenleg 1350 görögkatolikus él Makkosjánosiban. 

Felekezeti iskoláját 1847ben említik először, amikor 26 diákja és egy kántor
tanítója volt a közösségnek. a hitoktatás azonban már 1806ban elkezdődött. 

az egyházközség korábbi anyakönyvei az 1835ös tűzvész idején elégtek, 
az 1835től vezetett anyakönyveket pedig a kommunizmus idején elkobozták. 
a legalizáció után, 1992től kezdték újra vezetni az egyházközség anyakönyvét. 

1847től az egyházközség adott otthont az esperesi könyvtárnak is.
1876tól a községben imatársulat működött.
a prédikáció nyelve 1806ban a ruszin volt az egyházközségben. 1821től 

kezdve a ruszin és magyar nyelvet egyformán használták. az 1915ös és az 1938
as sematizmusban kizárólag magyar liturgikus nyelvet jegyeztek.

1949–1989 között a templomot nem zárták be ugyan, de a pravoszláv egyház 
használatában volt.

a görögkatolikus egyház legalizációja után az egyházközség egyházi és állami 
bejegyzése 1992ben történt meg.

Makkosjánosit 1747től Bereg vármegye egyházközségei között tartották nyil
ván az esperesi kerületek jelölése nélkül. 1792–1806 között a Munkácsi Esperes
séghez tartozott. Ezt megelőzően, 1806tól pedig a Beregszászi Esperesi kerület 
részét képezte egészen a  görögkatolikus egyház 1947es eltörléséig. 1996ban, 
amikor ismételten létrehozták a  Munkácsi Egyházmegye esperesi kerületeit, 
a nagyszőlősBeregszászi Esperesi kerületbe sorolták be a magyar parókiákkal 
együtt. 2003tól a Beregszászi Magyar Esperesi kerület egyik legnagyobb egy
házközsége. 

Filiái 1792–1947 között: Balazsér, kisbégány, nagybégány, Mezőkaszony, 
Beregdéda, Mezőhomok, Beregdaróc, Gát, Barabás, Gelénes, gáti schönborn 
uradalom, dédai gyártelep, Veres korcsma, Megály korcsma, teres korcsma, 
Csákibirtok, lónyaibirtok, Dercsényibirtok, Galgóczibirtok, Csénkbirtok, 
Csikósgorond, Csákymajor, nyárasgorond.

a község megnevezésének változatai a sematizmusokban: jánosiMakos, já
nos (Makos), Makkosjánosi, jánosiovo, janosovo, Яношово, janosijova, Mak
kosjánosi, Makkosjanosi, jánosi.
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Balazsér

Beregszászi járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

a Balazséri Görögkatolikus Egyházközség (Balazsér, с. Балажер) a Makkos
jánosi anyaegyházközséghez tartozott az egyházmegye története folyamán.

az egyházi összeírásokban ugyan nem említenek fatemplomot, azonban 
még jelenleg is él az a  helyi hagyomány, hogy Balazséron az „orosz utcában” 
a görögkatolikus iskola mellett egy fatemplom állt külön haranglábbal. a kő
templom felépítése után a fatemplomot eladták egy ruszinok lakta vidékre, azon
ban a község nevére sajnos nem emlékeznek.

jelenlegi templomának alapkőletétele 1888ban már megtörtént, de kőtemplo
mának szentelésére az 1896/1897es évet jelölik (az 1908as sematizmus adata 
szerint). 

a templomot szent péter és pál főapostolok (június 29.) tiszteletére szentelték 
fel, és azóta sem történt ezen a téren változás. a fatemplom titulusáról nincs ada
tunk. 

Felekezeti iskoláját 1865öt megelőzően szervezték meg. akkor saját kántor
tanítója és 39 diákja volt az intézménynek. 

a hívek lélekszáma az egy
házközség első, 1792es emlí
tésekor 21 volt. 1865ben 287, 
1915ben 276, és az egyház el
törlésekor 361 görögkatolikus 
élt Balazséron. jelenleg 450 
híve van a közösségnek.

kegyurára, nyelvhasznála
tára, anyakönyvére és esperesi 
kerületére ugyanazok a  jel
lemzők, mint Makkosjánosira, 
az anyaegyházközségre.

1949–1989 között a temp
lomot nem zárták be, ortodox 
egyházközségként tartották 
nyilván. 1991. január 6a és 
ugyanazon év október 6a 
között bezárták a  templo
mot a görögkatolikus egyház 
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kötelékébe való visszaszolgáltatás okán 
kialakult vita miatt.

a görögkatolikus egyházközséget az 
egyházi és az állami hivatalok 1991ben 
jegyezték be ismét.

Elnevezése a  sematizmusokban: Ba
lazsér, Balazsijovo, Balaszér, Balazer, 
Bla zsijovo.

csikós

Beregszászi járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

az egykori uradalom területén napjainkban 40 görögkatolikus él. az egy
házközséget az egyházi és az állami hatóságok 2010ben jegyezték be. önálló 
liturgia nincs, szertartásokra Makkosjánosiba járnak a hívek.
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BErEGdéda 

Beregszászi járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

a Beregdédai Görögkatolikus Egyházközség (Beregdéda, с. Дийда) jelenleg 
két különálló községet foglal magában, Beregdédát és Mezőhomokot, melyek 
egykor független közigazgatási egységek voltak, de egyházi életük szervesen ösz
szefonódott. a görögkatolikus egyház eltörlése előtti időszakban Mezőhomok 
volt a mater közösség. közigazgatási egyesítése után azonban Beregdéda nevét 
viseli az immár egyesült község, s a legalizációt követően az egyházi elnevezések
ben is idővel ez a helységelnevezés honosodott meg.

az 1747es egyházi összeírásban Mezőhomok az anyaegyházközség, Beregdéda 
pedig filia. az azt megelőző 1741es, jelenleg feldolgozás alatt lévő egyházi össze
írásban pedig csak az anyaegyházközség szerepel. 1792–1888 között Mezőhomo

kot és Beregdédát is Makkosjánosi 
leányegyházközségeként tartották 
nyilván. az 1888as sematizmustól 
kezdve ismét önálló egyházközség
ként szerepel Beregdaróc, Barabás, 
Déda, dédai gyártelep, Gelénes fi
liákkal.

kegyura 1747ben a  Galambos 
család volt. 1814től Makkosjánosi 
filiája, s  a  gyakorlat szerint nem 
közölték a  fiókegyházközségek 
kegyurait. 1888ban, az önállóvá 
váláskor a  püspök által szabadon 
adományozható státuszba került.

az 1888as sematizmustól, 
amelyben először említik anya egy
házközségként, a  parochia anti qua, 
ősi parókia jelzéssel illetik.

a templom az anyaegyházköz
ségben, Mezőhomokon volt, mely
nek állagára az 1747es összeíráskor 
a  „rossz fatemplom” volt jellemző. 
1792ben egyházas (templomos) 
faluként tartják nyilván. 1846ra 
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tették le az új templom alapkövét, melyet az 1868as sematizmus adatai szerint 
1863ban szenteltek fel. 

1949–1989 között a templomot nem zárták be, de az ortodox egyház haszná
latába helyezték. 

templomának titulusa az idők folyamán egyszer változott. a templomot az 
1868as sematizmus szerint szent Miklós tiszteletére szentelték, az 1876os sema
tizmustól azonban urunk jézus krisztus mennybemenetele (áldozócsütörtök) 
tiszteletére szentelt templomról írnak. Ez egyben az ikonosztázion készítésének 
időpontjára is utal, így az 1876 után kerülhetett a templomba, mivel az alapké
pek között urunk jézus krisztus mennybemenetele ikon van a templom titulusát 
jelző helyen.

a parókia, melyről az 1888as sematizmus azt írja, hogy új építésű és kőből 
van, az egyházközség önállóvá válásának idejére készült el. az épület, melyet az 
1990es évek közepén felújítottak, jelenleg is ugyanazt a célt szolgálja.
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1747ben Homokon nyolc, Dédában három csa
lád alkotta az egyházközséget. 1792ben, az egyház
megye felállítását követő első összeíráskor Homo
kon 95, Dédában 42 görögkatolikus élt. 1847ben, 
a  homoki felekezeti iskola elindulásának évében 
Homokon 223, Dédában 210 görögkatolikus volt. 
1915ben Homokon 237, Dédában 277 hívője volt 
a görögkatolikus egyháznak. 1947ben pedig Homo
kon 281en, Dédában 353an tartoztak az egyházköz
séghez. jelenleg Beregdédában 950 görögkatolikus él. 

Felekezeti iskola 1847től működik Homokon. 
akkor kántortanító és 19 diák tartozott az intéz
ményhez. az 1891es évtől jelöltek külön iskolát Ho
mokon és Dédában, 1899től pedig külön kántor

tanítója is van 
a két egyházi iskolának.

a prédikáció nyelve 1806ban Homo
kon és Dédában is a  ruszin volt. 1821–
1888 között Makkosjánosi filiájaként 
tartották nyilván az egyházközségeket, 
ekkor a  ruszin és a magyar nyelvet egy
formán használták. 1888–1893 között 
is e két nyelvet nevezik meg az összeírá
sok. 1893tól csak a ruszin nyelvet jelzik 
a szertartásokban.

1888ban imatársulatot jelöltek az 
egyházközségben.

Beregdédában a munkácsi bazilitáknak 
gazdasági udvaruk és kápolnájuk volt. 
Erre vonatkozó utalásokat találunk a 
munkácsi baziliták levéltári anyagában 
(ktál, 64. fond) és a helyi hagyomány
ban. a jelenlegi „nagykert” vendéglő 
épületének egyes részei az egykori gazda
sági udvar és kápolna. 

az egyházközség anyakönyvét az 
1888as sematizmus szerint 1887től, 
az 1891es szerint 1786tól vezették. Új 
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anyakönyvét 1995től írják, 
1990–1995 között pedig 
a  tiszacsomai Egyházközség 
anyakönyveiben szerepelnek 
az adatok.

az egyházközség az 1747
es egyházi összeírás szerint 
Homok elnevezéssel Bereg 
vármegyéhez tartozott, az es
peresi kerület külön jelölése 
nélkül. az 1792es évtől, ami
korra már elvesztette önálló 
státuszát és Makkosjánosi 
filiája lett, a Munkácsi Espe
rességhez tartozott. 1806tól 
pedig, mint Makkosjánosi 
filiája, a Beregszászi Esperesi 
kerület része. önálló egy
házközségként is a  Beregszá
szi kerület egyik parókiája 
volt egészen a görögkatolikus 
egyház eltörléséig. 1996ban, 
amikor ismételten létrehoz
ták a  Munkácsi Egyházme
gye esperesi kerületeit, a nagyszőlősBeregszászi Esperesi kerületbe sorolták be 
filiáival együtt, 2003ban pedig a  Beregszászi Magyar Esperesi kerület egyik 
egyházközsége lett.

Filiái 18881947 között Beregdéda, Beregdaróc, Gelénes és Barabás voltak. 
a görögkatolikus egyház legalizációja után az egyházközséget 1993ban re

gisztrálták ismételten az egyházi és az állami hivatalok. akkora már a két telepü
lés egyesült, így jelenleg Beregdédai Görögkatolikus Egyházközségként tartják 
nyilván. 

Elnevezése a  sematizmusokban: HomokDéda, Homok, Mezőhomok, Ho
moc, Гомокъ (Homok) Beregdéda, Déda, Dedovo, Beregdeda, Didovo.
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tiszacsoma

Beregszászi járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

a tiszacsomai Görögkatolikus Egyházközség (tiszacsoma, с. Чома) 1923
ban vált önállóvá. addig Beregszász anyaegyház filiája volt, annak ellenére, hogy 
– főleg a 19. század első felében – a hívek lélekszáma gyakran meg is közelítette 
az anyaegyházközség híveinek lélekszámát.

kegyurát 1899ben külön jelölik Beregszásztól. Beregszász tekintetében 1821
ig a munkácsi uradalom és a schönborn család volt a kegyúr, utána pedig szaba
don adományozható parókia lett. az 1899es és az utána következő adatok szerint 
tiszacsomán a kajdi család volt a kegyúr.

tiszacsomát 1792ben már templomos faluként jegyezték. az 1847es sema
tizmustól jelzik, hogy az egyházközségnek fatemploma van. 1906ban pedig 

felszentelték az egyházközség 
kőből épült kápolnáját, me
lyet egészen az új templom 
2009es felszenteléséig hasz
náltak a  hívek. az új temp
lom alapkövét még 1994ben 
tették le.

a templom titulusa a  fa
templom és az 1906ban 
épült iskolakápolna idején 
sem változott, mindkettőt az 
Istenszülő oltalma tiszteletére 
szentelték. a templom búcsú
ünnepe 2009ben változott 
meg, amikor a  templomot 
Úrszínváltozás (augusztus 6.) 
és szent István apostoli király 
(augusztus 20.) tiszteletére 
szentelték fel, s  utóbbi erek
lyéjével látták el. 

a parókiára vonatkozóan 
csak az 1938as sematizmus
ban van adat. akkor szilárd 
anyagból készült parókiát 
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jelölnek. okkal feltételezhetjük, hogy 1923tól, vagyis az önállóvá válástól van 
saját paplak a faluban, amely a jelenlegivel megegyezik. 

a hívek lélekszámára vonatkozóan 
az első adatot 1792ben olvassuk, 
amikor tiszacsomán 146 híve volt 
a  egyházközségnek. 1847ben, fele
kezeti iskolája indulásakor 277, 1915
ben, a  trianoni döntés előtti utolsó 
egyházi összeíráskor, mely egyben az 
önállóvá válás előtti utolsó hivata
los adat is, 405 híve volt a közösség
nek. a  görögkatolikus egyház eltör
lése előtti utolsó összeírás szerint 545 
görögkatolikus élt a településen, jelen
leg pedig 800 híve van a közösségnek. 

Felekezeti iskolája 1847ben in
dult 30 tanulóval. attól kezdve lakott 
görög katolikus kántortanító a  köz
ségben. Görögkatolikus hitoktatás 

Szent István ereklyéje
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azonban már 1806ban is volt a közös
ségben. 

az igehirdetés nyelvére vonatkozóan 
tudhatjuk, hogy 1806ban már a  ma
gyar és a  ruszin egyformán használa
tos volt tiszacsomán. később minden 
esetben az anyaegyházközség adatait 
közlik az összeírásokban, ahol szintén 
a magyar és a ruszin nyelvet használták. 
1938ban, az egyházközség önállóso
dása utáni egyetlen nyelvadat közlése
kor a magyar nyelvet jelölték meg. 

anyakönyvét 1924től vezetik, előtte 
az anyaegyházközségbe jegyezték be az 
adatokat. Egyházunk újjáéledése után 
1990től vezetik tiszacsomán az anya
könyveket. 

a görögkatolikus egyház legalizációja után 1993ban jegyezték be az egyház
községet ismételten az egyházi és az ál
lami hatóságok.

Filiái az 1923as és az 1947es sema
tizmusok szerint: Badaló, Halábor, Hete, 
Macsola, Mezőgecse, nagy borzsova, Me
zővári, kisbakta, nagybakta. 

Esperesi kerületi hovatartozását 1923
ig Beregszász mint anyaegyházközség 
határozta meg. Eszerint a 18. század vé
géig a Munkácsi Esperességhez tartozott, 
1806tól pedig a  Beregszászi Esperesi 
kerület része volt. 1996ban a nagysző
lősBeregszászi Esperesi kerület, 2003
tól pedig a Beregszászi Magyar Esperesi 
kerület részét képezi. 

a község elnevezésének változatai az 
egyházi összeírásokban: Csoma, tisza
csoma, tiszaCsoma, Čoma, Чома. 
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mEzőGEcsE

Beregszászi járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

a Mezőgecsei Görögkatolikus Egyházközség (Mezőgecse, с.  Геча) jelenleg 
templommal és épülő parókiával rendelkező egyházközség. az összeírásokban az 
1792es első bejegyzése szerint Beregszász, majd az önállósuló tiszacsoma (1923) 
filiája volt. 2009ben önálló parókia lett és 2012ig saját papja volt. jelenleg is 
önálló parókia, de ideiglenesen oldallagos ellátásban részesül.

templomát, melyet 1947ben építettek, 2006ban teljesen átépítette és felújí
totta a görögkatolikus közösség.

templomának titulusa 
az Istenszülő születése 
(kisboldogasszony, szept
ember 8.).

a parókiát előbb kö
zösségi háznak kezdték 
építeni, majd átalakították 
paplakká, melynek bőví
tési munkálatai jelenleg is 
folynak. 

Híveinek lélekszáma 
1792ben, első említé
sekor hét volt, 1847ben 
55, 1915ben pedig 76. 
1938ban tiszacsoma 
filiájaként jegyzik az egy
házi összeírásban, 120 hí
vővel, 1947ben pedig 110 
híve volt a  görögkatolikus 
egyházközségnek. jelen
leg 450 görögkatolikus él 
Mezőgecsében.

a görögkatolikus egy
ház legalizációja után 1997
ben jegyezték be ismételten 
az egyházközséget az egy
házi és állami hatóságok.



88

anyakönyvét 1997 óta vezetik.
Filiái: nagymuzsaly, Bor zsova és Bene. 
nevének változatai az egyházi összeírásokban: Gecse, Mezőgecse, Geca.

Mennyezeti ikon. Pantokrátor az apostolokkal
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macsola

Beregszászi járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

Macsolán (с. Мочола) a görögkatolikus közösség a római katolikusokkal kö
zösen épített templomban végzi szertartásait. a  templom jelenleg a  római ka
tolikus egyházközség tulajdonában van, azonban a  tiszacsomaiak közül sokan 
emlékeznek, hogyan segítették szüleik a  templom építését. az 1947ben épült 
templom a  kommunizmus idején zárva volt, a  rendszerváltás után, 1991ben 
szentelték fel ismét. 1993ig csak görögkatolikus szertartások voltak a templom
ban, azóta a szertartásokat a két közösség hetente felváltva végzi. 

a templom címünnepe a szentháromság vasárnapja.
a macsolai görögkatolikus közösséget 2003ban jegyezték be az egyházi és  

állami hatóságok.
a macsolai görögkato

likusok az 1915ös sema
tizmus szerint még Bereg
szász anyaegyházközséghez 
tartoztak. 1923ban lett 
közösség az anyaegyház
községgé váló tiszacsoma 
filiája a közösség. 

Híveinek száma 1792
ben 23, 1847ben 54, 1915
ben 70 volt. 1947ben 256 
görögkatolikus lakosa volt 
Macsolának. jelenleg 240 
görög és római katolikus 
hívő él a  községben, akik 
nagy része görögkatolikus.

a település nevének 
változatai a  sematizmu
sokban: Macsola, Matsola, 
Macola, Mocola.
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naGymuzsaly

Beregszászi járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

nagymuzsaly (с. Мужієво) görögkatolikusai a  római katolikus közösséggel 
együtt építették fel közös tulajdonú templomukat 2001ben.

a templom titulusa: keresztelő szent já
nos születése (június 24.). a  nagymu zsalyi 
görögkatolikusok 1949 előtt folyamatosan 
Beregszász anyaegyházközséghez tartoztak. 
a  gö rögkatolikus egyház legalizációja után 
1998ban vették nyilvántartásba az egyház
községet az egyházi és állami hatóságok.

nagymuzsalyban 1792ben négy görög
katolikus élt, 1847ben 50, 1915ben 296, 
1947ben 560, jelenleg pedig 130an vallják 
magukat görög katolikusnak.

nevének változatai a  sematizmusokban: 
Mu zsaly, Muzsáj, Muzsijovo, nagymuzsaj, 
nagymuzsaly, Muzsaj, Muzijovo.



91

naGyBorzsova

Beregszászi járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

a nagyborzsovai Görögkatolikus Egyházközség (nagyborzsova, с. Боржава) 
jelenleg templommal rendelkező egyházközség. az összeírásokban az 1792es 
első bejegyzésekor Beregszász, majd tiszacsoma 1923as önállósodása után az új 
anyaegyházközség filiája lett. jelenleg Mezőgecse fiókegyházközsége.

temploma 1947ben épült.
templomának titulusa az 

Istenszülő elhunyta és menny
bevitele (nagyboldog asszony, 
augusztus 15.).

Híveinek lélekszáma 1792
ben, első említésekor öt fő 
volt. 1847ben 17, 1915ben 
pedig 71 görögkatolikus élt 
Borzsován. 1938ban már 
mint tisza csomai filiát ve
szik katalógusba; akkor 136, 
1947ben pedig 126 híve volt. 
jelenleg 250 híve van az egy
házközségnek.

az egyházközséget 1991
ben jegyezték be az egyházi és 
állami hatóságok.

nevének előfordulása a se
matizmusokban: Borsova, 
Vel. Borzova, nagybor zsova, 
Borzsova.
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BEnE

Beregszászi járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

Bene (с.  Бене) községben 
a  görögkatolikusok a  római 
katolikus jézus szíve temp
lomban végzik szertartásai
kat. a  görögkatolikus egy
házközség megszervezése csak 
az utóbbi években kezdődött 
el a  településen. az egyház
község bejegyzése egyelőre 
a  rendszeres liturgiavégzés el
lenére sem történt meg.

Bene a görögkatolikus egy
ház eltörlése előtti időszak
ban kovászó anyaegyház
községhez tartozott. 

Híveinek száma 1806ban 
öt, 1847ben 16, 1915ben 
114, 1947ben 116 volt, jelen
legi becsléseink alapján 110 
görögkatolikus él a  települé
sen.

nevének változatai a  se
matizmusokban: Bene, Bena.
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naGyBéGány

Beregszászi járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

a nagybégányi Görögkatolikus Egyházközség (nagybégány, с.  Велика 
Бий гань) első említése 1792ben történt, attól kezdve a rendszerváltásig Mak
kosjánosi filiája volt. 

az egyházközség jelenlegi temploma 1904ben eredetileg iskolakápolnának 
épült. az idősebb hívek tanúsága szerint 1968tól egy nagyobb átalakítás után 
kezdték el kizárólag templomi célokra használni az épületet. teljes átépítése és 
felújítása 2013ban történt meg, s karácsony első napján szentelték újjá.

a templomhoz harangláb is tartozott, amelyet 2009ben építettek újjá és 
helyeztek vissza az eredeti helyére. 1970ben ugyanis – a hívek elmondása sze
rint – az ateista pártvezetés nyomására az utcafronton álló eredetit lebontatták, 
és az újat a templom mögé építették fel. 

a templom, s  előtte az iskolakápolna titulusa is Csodatevő szent Miklós 
mürai püspök, a keleti Egyház védőszentje (december 6).

a parókia is átépítés eredményeként nyerte el jelenlegi formáját. az 1876ban 
kántortanítói lakásnak és iskolai osztálynak készült épületet 2006ban építették 
át és a következő évben szentelték fel.
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a hívek lélekszáma 1792ben 20 fő volt, 1806ban pedig 65 híve volt a falu 
gö rögkatolikus egyházának. az egyházi iskola indulásakor, 1876ban 204 görög
katolikus, a  trianoni döntés előtti utolsó adatközléskor, 1915ben pedig 383 
hívő élt a  faluban. 1947ben 499 tagja volt a  közösségnek, jelenleg pedig 750 
görögkatolikus él nagybégányban.

Mennyezeti ikon. Pantokrátor 
az evangélisták jelképeivel
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Felekezeti iskolája 1876ban indult 20 
tanulóval. attól kezdve az egyházközség
nek saját kántortanítója is volt. 

az egyházközség kommunizmus utáni 
egyházi és állami regisztrációja 1992ben 
történt meg. a rendszerváltás után 1993
ig Beregszász, 1993–2006 között pedig 
Beregdéda filiája volt. 2006tól önálló 
egyházközség. Filiái: kisbégány és Gut.

anyakönyvét 2006tól vezetik. addig 
az éppen aktuális anyaegyházközségben 
regisztrálták az anyakönyvi adatokat. 

Esperesi kerülete a  görögkatolikus 
egyház 1949es eltörléséig ugyanaz 
volt, mint az anyaegyházközségnek, 
Makkosjánosinak. 1792től a  Munkácsi, 
1806tól a Beregszászi, 1996tól a nagy
szőlősBeregszászi, 2003tól pedig a  Be
regszászi Magyar Esperesi kerületbe tar
tozik.

1949–1989 között a  templomot nem 
zárták be, de pravoszlávként tartották 
nyilván.

Elnevezése a sematizmusokban: nagy
bégány, n. Bégány, Vel. Behan, nagy
bégány, Vel. Bihanj.

Magas hely (püspöki trón)
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kisBéGány

Beregszászi járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

kisbégányban (с.  Мала Бийгань) a  18–19. század fordulóján jelentek meg 
a görögkatolikusok. a 19. század folyamán és a 20. század közepéig számuk alig 
érte el a néhány tucatot, 1949ben 54en vallották magukat görögkatolikusnak. 
a becslések alapján jelenleg 150 híve van a görögkatolikus egyházközségnek, me
lyet 2009ben jegyeztek be az egyházi és állami hatóságok. 

a közösség görögkatolikusai 
1949ig folyamatosan Makkos
jánosi anyaegyházközséghez 
tartoztak. a  kommunizmus 
éveiben a vallásukat megtartó 
híveket Makkosjánosi pravo
szláv papja látta el. 

az egyház legalizációja 
után kisbégány a  szomszé dos 
nagybégánnyal együtt Bereg
déda filiája lett. nagybégány 
2006tól anyaegyházközséggé 
vált, s attól kezdve a kisbégányi 
közösség is az újonnan alakult 
parókia fiókegyháza lett. 

2007től rendszeresen vé
geznek liturgiát kis bégányban, 
minden vasárnap és ünnepna
pon. 

a közösség 2013ban látott 
hozzá templomának felépítésé
hez, melyet az előzetes tervek 
alapján 2015ben fejeznek be. 
az új templom titulusa szent 
tamás apostol (húsvét utáni 
vasárnap) lesz.

kisbégány nevének változatai a  sematizmusokban: kisbégány, kisBégány, 
k. Bégány, Mala Bihanj.
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Gut

Beregszászi járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

Guton (с. Гут, amely kis és nagygut egyesüléséből jött létre) 2006ban szen
telték fel a  római és görögkatolikus közösség liturgikus szükségleteit kielégítő 
(falusi házból átalakított) kápolnát. a kápolna védőszentje páduai szent antal 
(június 13.). a szertartásokat a két közösség hetente felváltva végzi. 

Görögkatolikus szempontból a közösség a 19–20. században előbb sztrabi
csóhoz, később Gorondhoz tartozott, jelenleg pedig nagybégány filiája.

az egyházközséget, mely előbb Makkosjánosi, 2006tól pedig nagybégány 
filiája, 2001ben jegyezték be az egyházi és az állami hatóságok.

a 19. század folyamán kis és nagyguton néhány tucat görögkatolikus élt, 
1947ben összesen 106an vallották magukat görögkatolikusnak. jelenleg Guton 
közel 50 görögkatolikus él. 

a település nevének változatai a  sematimusokban: kisGuth, nagyGuth, 
kisGut, nagyGut, kisgut, nagygut, Mal. Gutovo, Vel. Gutova. 
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Batár

Nagyszőlősi járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

a Batári Görögkatolikus Egyházközség (Batár, с. Ботар) a Munkácsi Egyház
megye legősibb parókiái közé tartozik.

az 1747ben megjelent összeírásban templomát „omladozó fatemplom” jelző
vel illetik, ami korai keletkezését mutatja. Ősiségét jelzi, hogy 1821től parochia 
antiqua, ősi parókia jelzővel illetik.

kegyúri szempontból az 1747es adatok szerint az egyházközség a kökényesdi 
Vetéssy családhoz tartozott. 1814ben több birtokos közös tulajdonaként tartot
ták számon, 1821től pedig a püspök által szabadon adományozható kategóriába 
került.

a közösség fatemploma 
1747ben tehát már omlado
zott, viszont csak a 20. század 
elején jelölnek új kőtemplomot 
az összeírások. további kutatá
sokat igényel, hogy a 18. század 
közepén épített fatemplomot 
felújították, vagy újat építettek 
helyette. ami biztos, hogy a 20. 
század első éveiben készült el 
a közösség ma is használt temp
loma. az 1908as egyházi ada
tok szerint 1903ban szentelték 
fel az új kőtemplomot. 

a templom titulusában nem 
történt változás az idők folya
mán. a  fatemplom és a  kő
templom időszakában is szent 
Mihály arkangyal (november 8.) 
tiszteletére szentelt templomról 
írnak.

az egyházközségben az 
1888as összeírásban jelölnek 
új, kőből épült parókiát. Előtte 
fából készült paplak volt. az 
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adatok összevetése alapján az 
1874–1888 közötti időszak
ban épülhetett az egyházi 
épület. a rendszerváltás után 
a közösség új parókiát épített 
(1996 és 2012 között).

a batári görögkatolikusok 
lélekszáma dinamikusan fej
lődött. az első összeíráskor 
(1747) 16 család tartozott az 
egyházközséghez. a  Mun
kácsi Egyházmegye felállítá
sához legközelebb eső adat
közléskor (1792) 346 híve 
volt a közösségnek, a trianoni 
döntés előtti utolsó adat sze
rint (1915) 470 tagja volt, az 
egyházmegye eltörléséhez kö
zeli időpontban (1947) pedig 
515 görögkatolikus élt Batá
ron. jelenleg 850 híve van az 
egyházközségnek. 

népiskoláját az 1847 előtti 
időszakban indították. az adott évben 17 tanulója volt az intézménynek, a hitok
tatás azonban már az 1806 előtti időszakban elkezdődött. 

a görögkatolikus közösség prédikációs nyelve az 1806os adatgyűjtés idején 
a ruszin volt, majd 1825tól 1915ig a ruszin és a magyar. 

1876tól az egyházközségben imatársulat működött.
Egyházi adatok szerint régi anyakönyvét 1782től írják. jelenlegi anyakönyvét 

a görögkatolikus egyház legalizációja után, 1997ben kezdték vezetni. 
az egyházközséget a görögkatolikus egyház legalizációja után 1997ben je

gyezték be az egyházi és állami hatóságok. 
Filiái 1747 és 1947 között: Forgolány, nevetlenfalu, kósánláz, szaplonczai 

Elek tanya, akli, Fertősalmás, nagypalád.
Esperesi kerületi besorolása többször változott, melyet a hívek lélekszámának 

növekedése, az egyházi adminisztráció időszakos változása és számos politikai 
fordulat is befolyásolt. az 1747es összeírás nem jelöl külön esperesi kerületet, ak
kor ugocsa vármegye kötelékébe sorolták a batári egyházközséget. az 1792–1859 



közötti időszakban ugocsa vármegye 
túrterebesi Esperesi kerületének része. 
1859–1915 között ugyanezen elneve
zésű vármegye tiszaszászfalui Esperesi 
kerületébe tartozott. az 1915–1945 
közötti időszakban nem jelent meg 
olyan sematizmus, amelyben az ugocsai 
egyházközségeket jelölték volna. az 
1947es összeírásban már a tiszaújlaki 
Esperesi kerület részét képezte. az 
egyház legalizációja után, 1996ban az 
esperesi kerületek rendezése alkalmá
val a  nagyszőlősBeregszászi Esperesi 
kerület részévé vált, s  ennek folytatá
saként – mint magyar görögkatolikus 
egyházközség – 2003tól a Beregszászi 
Magyar Esperesi kerülethez tartozik. 

az egyházi összeírásokban a  köz
ségre vonatkozóan a  Botár, Batár, 
Bratovo elnevezések fordulnak elő.
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csEpE

Nagyszőlősi járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

a Csepei Görögkatolikus Egyházközség (Csepe, с. Чепа) az 1747es összeírás
ban szerepel először, bár akkor még nem volt önálló egyházközség. az 1821es 
sematizmusban parochia antiqua, ősi parókia besorolással jegyzik, ami a Munká
csi Egyházmegye felállítása (1771) előtti keletkezésre utal. 

az 1747es összeírásban Csepe és Csomafalva még Hetenye filiája volt, ahol 
abban az időben „újonnan épült közepes fatemplomot” jelölnek. 1792ben pedig 
már önálló, templommal rendelkező egyházközségként szerepel Csepe, s akkor 
már Hetenye és Csomafalva számít leányegyházközségnek. abban az időben 
már mindhárom közösség templommal rendelkezett. az 1847es sematizmus

ban jelzik, hogy a csepei templom 
anyaga fa. az 1874es sematizmus 
azonban nagyon korai időszakra, 
1505re helyezi fatemploma építé
sét. Ez a  legkorábbi dátum a  je
lenlegi magyar terület templomai 
közül. Ez azt is jelenti, hogy már 
az egyházi unió idején (a 17. szá
zad közepén) is volt temploma 
a közösségnek. 

a fatemplom után az 1874es 
sematizmus említi először, hogy 
megáldották az új templom alap
kövét. 1883tól pedig új kőtemp
lomról tanúskodnak az adatok. 

a templom titulusában nem 
történt változás, ugyanis a  jelen
legi és az azt megelőző fatemp
lomot is az Istenszülő születése 
(kisboldogasszony) tiszteletére 
szentelték, melyet egyedüli ma
gyar parókiaként a  juliánnaptár 
szerint, szeptember 21én ünne
pelnek.
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a kegyúri jogokat a község
ben 1814ben a perényi család 
birtokolta, 1816ban pedig 
több birtokos közös tulajdona 
volt. 1822től a  püspök által 
szabadon adományozható lett 
az egyházközség.

az egyházközségnek az 
1870es évek előtt fából ké
szült parókiája volt. az 1870es 
években előbb a  parókiaépítés 
folyamatáról, később pedig új, 
szilárd anyagú parókiáról be
szélnek. a jelenlegi paplakot az 
1990es évek második felében 
újonnan építették. 

a csepei görögkatolikusok 
lélekszáma az elmúlt évszáza
dokban jelentősen változott. 
az első összeírásban, amikor 
Csepe és Csomafalva még He
tenye filiája volt, a  két közös
ségben együtt 15 családot jelöl
tek. 1792ben 337 görögkatolikus élt Csepében. a trianoni döntés előtti utolsó 
adat szerint (1915) 659 híve volt a közösségnek. az egyházmegye eltörlése előtti 
utolsó összeíráskor (1947) 793 görögkatolikus élt a faluban. jelenleg pedig mint
egy 1600 hívője van az egyházközségnek.

Felekezeti iskolája 1847ben már volt, de a  tanulók számáról nem közöltek 
adatokat. az első létszámközléskor (1856) 21 tanulója volt az iskolának. Hitokta
tás már jóval korábban, az 1806ot megelőző időszakban is létezett. 

1876tól a közösségben imatársulat működött.
a görögkatolikus közösség és a hozzá tartozó filiák prédikációs nyelve az 1806

os összeíráskor a ruszin volt. 1837től ruszin és magyar nyelv, 1864től ruszin, 
1874től magyar és ruszin nyelv egészen 1915ig, az utolsó nyelvi adatközlésig.

anyakönyvére vonatkozóan több adat is bekerült a  sematizmusokba. az 
1847es szerint 1795től van anyakönyve az egyházközségnek. 1883ban azt ír
ják, hogy 1821től, az 1888as összeírás szerint pedig 1820tól vezették. Új anya
könyvét 1990ben kezdték írni.



az 1891 és 1947 közötti időszakban 
az anyaegyházközség filiái a következők 
voltak: Hetenye, Csomafalva, Egrytag, 
tekeres, Fogarassytag, vasúti őrház, 
öszödfalu, sásváritag, Farkastag.

Csepe temploma a  görögkatolikus 
egyház üldözésének időszakában, 1949
89 között pravoszláv templomként mű
ködött. 

az egyház legalizációja után 1990
ben jegyezték be újra az egyházközséget 
az egyházi és állami hatóságok.

Espereskerületi besorolása az idők fo
lyamán többször változott. az 1747es 
összeírásban ugocsa megyéhez tartozott, 
az 1792–1859 közötti időszakban ugo
csa vármegye túrterebesi Esperesi kerü
letének a része. 1859–1908 között ugyan
ebben a  vármegyében a  tiszaszászfalui 

Esperesi kerülethez tartozott. az 1915–1945 időszakból nincs adatunk. az 1947
es összeírásban már a tiszaújlaki Esperesi kerület egyik egyházközsége. 1996tól 
a nagyszőlősBeregszászi, 2003tól pedig a Beregszászi Magyar Esperesi kerü
lethez tartozik.

az egyházi összeírásokban Csepe, Csepa, Cepa változatokban fordul elő az 
egyházközség megnevezése.
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csomafalva

Nagyszőlősi járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

a Csomafalvai Görögkatolikus Egyházközséget (Csomafalva, с. Затисівка) 
először az 1747es sematizmusban említik. abban az időben Csepével együtt 
Hetenye filiája volt, 1792ben pedig már Csepe leányegyházközsége Hetenyével 
együtt. Ettől kezdve napjainkig fo
lyamatosan a csepei anyaegyházköz
séghez tartozik. 

1792ben már templomos filiá
nak jelölték, s  a  19. század közepi 
összeírásból arra következtethetünk, 
hogy fatemploma volt. a  trianoni 
békediktátum előtti utolsó, 1915
ben megjelent sematizmusban nincs 
adatunk a  templomról. a helyi ha
gyomány, a  templomban található 
falfelirat és egy, a szentélyben őrzött 
adományozólevél szerint a  jelenlegi 
templomot 1910ben kezdték el épí
teni és 1914ben szentelték fel. 

a templom titulusa mind a fatemplom, 
mind pedig a  jelenlegi szilárd anyagból 
készült templom esetében az Istenszülő 
elhunyta és mennybevitele (nagyboldog
asszony), melyet a juliánnaptár szerint au
gusztus 28án ünnepelnek.

a lélekszámára vonatkozó első adat 
1747ből származik. akkor Csepével együtt 
Hetenye filiája volt, és 15 görögkatolikus 
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család élt a  két községben. 
1792ben 148 görögkatolikus, 
1847ben 200, 1915ben 348 
hívő volt a  közösségben. 
1947ben, a  görögkatolikus 
egyház eltörlésekor 361, jelen
leg pedig 170 görögkatolikus 
él a  községben. az egyház 
legalizációja idején a közösség 
családjai két részre szakadtak, 
s  csak egy részük tért vissza 
a  görögkatolikus egyházba, 
másik részük a  pravoszláv 
egyházban maradt.

Felekezeti iskolája 1847
ban már volt a  közösségnek, 
amint kántortanítója is. ab
ban az évben nem jelölték 
a  tanulók számát. a  követ
kező, 1856os összeírásban 
21 tanulója van az iskolának.

a görögkatolikus egyház 
legalizációja után az egyház
községet 1991ben jegyezték 
be az egyházi és állami ható
ságok.

az egyházi összeírásokban Csoma, Csomafalva, Cuma elnevezésváltozatok 
fordulnak elő.
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tiszaBökény

Nagyszőlősi járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

a tiszabökényi Görögkatolikus Egyházközség (tiszabökény, с. Тисобикень) 
a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye legősibb parókiáinak egyike. 

a kegyúri jogokat a  községben 1747ben a  szintay család birtokolta, míg 
1814ben sztojka Zsigmond volt a közösség kegyura. 1821től pedig a püspök 
által szabadon adományozható kategóriába került az egyházközség.

az 1747ben megjelent összeírásban templomát „közepes fatemplom” jelzővel 
illetik. az 1821es összeírásban szereplő parochia antiqua megjelölés, s a 18. szá
zadban már létező temploma is igazolja ősiségét. 

tiszabökény az egyházmegye azon egyházközségei közé tartozik, ahol jelen
leg is fatemplom van. Ez a magyar görögkatolikus területen egyedülálló. (sajnos 
a 20. században külső és belső falfelületét is bevakolták.) a 20. század közepén új 
templom építésébe kezdtek, de a munkálatok abbamaradtak, s jelenleg is csak az 

alapok állnak. 
a templom titulusa a  kezdeti 

időktől mostanáig szent Mihály 
arkangyal (november 8.).

az egyházközség temploma 
a  görögkatolikus egyház likvidá
lása után pravoszlávként műkö
dött. a községnek csak egy része 
tért vissza a  görögkatolikus egy
házba. a templomot a két közösség 
2005ig – nem kevés feszültséggel 
terhelten – közösen használta. az
óta visszakerült a  görögkatolikus 
egyház kizárólagos tulajdonába. 

az egyházközségnek 1870 
előtt készült el az a szilárd anyag
ból készült parókiája, amely jelen
leg is ezt a  célt szolgálja. 1847ig 
minden összeírás fából készült 
parókiát jelöl. 1859től kezdve 
több sematizmusban is jelölik az 
új parókia alapkövének létezését, 
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1870től pedig már új görögkatolikus parókiát említenek a községben. a jelenleg 
is paplakként funkcionáló épületet 2004 és 2008 között újították fel. 

a tiszabökényi görögkatolikusok lélekszámváltozásában fokozott növekedés 
figyelhető meg. az első összeíráskor (1747) 20 család alkotta az egyházközséget. 
két évtizeddel a Munkácsi Egyházmegye felállítását követő adatközléskor (1792) 
314 híve volt a közösségnek. a trianoni döntés előtti utolsó adat szerint (1915) 
464 hívő, az egyházmegye eltörlése előtti utolsó összeíráskor (1947) pedig 609 
görögkatolikus élt tiszabökényben. jelenleg 500 tagja van az egyházközségnek. 
a egykori görögkatolikus családok egy része a pravoszláv egyházban maradt.

népiskolája 1847ben már volt, de a tanulók számáról akkor még nem közöl
tek adatokat. Fontos megjegyeznünk, hogy az 1806os összeírásban az anyaegy
házközségben nem, de az egyik filiában, tiszapéterfalván már volt hitoktatás. 

a görögkatolikus közösség és a  hozzá tartozó filiák prédikációs nyelve az 
1806os összeíráskor a ruszin volt. 1821től ruszin és magyar, az 1878–1883 kö
zötti időszakban pedig teljesen magyar az egyházi életben használt nyelv. 

1876tól az egyházközségben imatársulat működött.
anyakönyvét az 1847es adatrögzítés szerint 1792től vezették. jelenlegi anya

könyvét 2003ban kezdték írni. 
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a közösség a legalizáció után 2003
ig több egyházközség (salánk, Batár, 
tiszaújlak és karácsfalva) filiája is volt. 
az adott időszak anyakönyvi adatai is 
ezekben az egyházközségekben talál
hatók.

az 1747 és 1947 közötti időszakban 
az anyaegyházközség filiái a  követke
zők voltak: tiszapéterfalva, tivadar, 
tiszafarkasfalva, uszka, Magosliget, 
tiszabecs, Milota, Csegöld, sonkád, 
kispalád, Botpalád, andrásfalva, Csatóháza, tiszakóród, Eszetag, tiszacsécse. 

az egyházközséget a görögkatolikus egyház legalizációja után 1991ben je
gyezték be újra az egyházi és állami hatóságok.

Espereskerületi besorolása az idők folyamán többször változott. az 1747
es összeírás nem jelölt külön esperesi kerületet, akkor ugocsa vármegye pa
rókiái között találjuk. az 1792–1859 közötti időszakban ugocsa vármegye 
túrterebesi Esperesi kerületének a része. 1859–1915 között ugyanezen vármegye 
tiszaszászfalui Esperesi kerületébe tartozott. 1912ben, a Hajdúdorogi Egyház
megye felállításakor tiszabökény a Munkácsi Egyházmegye kötelékében maradt 

egyes filiáival együtt. a trianoni békediktátum 
következtében létrejött határmódosítás az anya
egyházközséget a  fíliák elvesztése tekintetében 
érintette. az  1915–1945 közötti időszakban 
megjelent egyetlen, 1938ban kiadott sematiz
mus sem tartalmazza az ugocsai egyházköz
ségeket. az 1947es összeírásban pedig már 
a  tiszaújlaki Esperesi kerület részét képezi az 
egyházközség. 1996ban a  nagyszőlősBereg
szászi Esperesi kerület részévé vált, s  ennek 
folytatásaként, mint magyar görögkatolikus 
egyházközség, 2003tól a  Beregszászi Magyar 
Esperesi kerülethez tartozik.

az egyházi összeírásokban Békény, Bekenya, 
Bekenyá, Bokonya, Bekenja, tiszabökény válto
zatok fordulnak elő az egyházközség megneve
zése kapcsán.
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tiszapétErfalva

Nagyszőlősi járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

a tiszapéterfalvai Görögkatolikus Egyházközséget (tiszapéterfalva, с. Пий-
тер фолво) 1747ben említik először, ekkor Farkasfalvával és tivadarfalvával 
együtt tiszabökény filiájának jegyezték be. kegy
urára és esperesi kerületére vonatkozó adatai meg
egyeznek a tiszabökényi adatokkal.

Újonnan épített templomát 2009ben szentel
ték fel. 

templomának védőszentje szent Illés próféta 
(június 20.). 

az 1747es összeírás tiszapéterfalván és tisza
bökény két másik filiájá ban – tiszafarkasfalva és 
tivadarfalva – összesen 20 görögkatolikus család
ról tesz említést. 1792ben ugyanez az adat 127 fő 
volt. 1847ben 164, 1915ben 180 görögkatolikus élt 
a faluban. a görögkatolikus egyház eltörlése előtti 
utolsó összeíráskor, 1947ben 218 görögkatolikus 
élt tiszapéterpéterfalván. jelenleg a  közösségnek 
550 tagja van.

Hitoktatás már az 1806os összeírás szerint is 
volt a közösségben.

az egyházközséget 2003
ban jegyezték be az egyházi 
és az állami hatóságok.

az egyházi összeírások
ban péterfalva, tiszapéter
falva, petrovo elnevezések 
fordulnak elő.
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tiszafarkasfalva

Nagyszőlősi járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

a tiszafarkasfalvai Görög
katolikus Egyházközséget (tisza
farkasfalva, с.  Вов чанське), mint 
tiszabökény filiáját, már 1747ben 
feljegyezték. 

templomát az egyház újjáéle
dése után, az egykori Fogarassy 
család uradalmi kápolnájából ala
kították ki. a  nemesi család ma
gánkápolnáját 2008–2009 között 
templommá bővítették. 

a templomot a  szenthárom
ság tiszteletére (pünkösd második 
napja) szentelték fel.

az 1747es első összeírás tisza
farkasfalván és tiszabökény má
sik két filiájá ban (péterfalva, 

Krisztus nem kézzel festett ikonja



111

tivadarfalva) együttesen 20 családot említ. 1792ben 70, 1847ben 83, 1915ben 
127 görögkatolikus élt a faluban. a görögkatolikus egyház eltörlése előtti utolsó 
összeíráskor, 1947ben 274 görögkatolikus élt tiszafarkasfalván. jelenleg 350 
tagja van a közösségnek. az egykori görögkatolikus családok egy része egyházunk 
legalizációja után is az ortodox egyház kötelékében maradt.

az egyházközséget 1991ben jegyezték be az egyházi és az állami hatóságok.
az egyházi összeírásokban Farkasfalva, tiszafarkasfalva elnevezések fordulnak 

elő.
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forGolány

Nagyszőlősi járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

a Forgolányi Görög
katolikus Egyházköz ség 
(Forgolány, с.  Форго-
лань) 2003ban vált ön
álló egyházközséggé.

az egyházi feljegyzé
sek először 1792ben em
lítik Forgolányt, s  attól 
kezdve a  görögkatolikus 
egyház eltörléséig Batár 
leányegyházközsége volt. 
az egyházközség ebben 
az időben sem tudhatott 
magának jelentős lélek
számot. 

1792ben Forgolány
ban 72 görög katolikus 
élt, 1806ban 108, 1847
ben 171, 1915ben csak 
92. Ez a  szám az egy
házmegye eltörlésének 
időszakára 40 főre esett 
vissza.

az 1990es évek fo
lyamán az újjászerve
ződő és erősödő közösség 
1999ig tiszaújhely, 2003ig Csepe, 2006ig pedig tiszabökény filiája volt. 

2006ban anyaegyházközség lett, akkor kapcsolták hozzá Fertősalmás és 
nagypalád görögkatolikusait.

az üldözés ellenére a rendszerváltás időszakában a hívek lélekszáma és elkö
telezettsége is erősödött, aminek eredményeként jelenleg 185 görögkatolikus él 
Forgolányban.

2003ban szentelték fel az egyházközség templomát, melyet a ’90es évek kö
zepén kezdtek építeni.



a templom titulusa keresztelő szent jános születése (június 24.).
az egyházközséget 1993ban jegyezték be az egyházi és az állami hatóságok.
az egyházi összeírásokban Forgolány, Forgolan elnevezések fordulnak elő.
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fErtősalmás

Nagyszőlősi járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

a Fertősalmási Görögkatolikus Egyházközség (Fertősalmás, с. Фертешолмаш) 
annak a partiumi kökényesdnek volt a fíliája, mely jelenleg romániához tarto
zik. Fertősalmás a trianoni döntés után került a kárpátaljai területhez, és 2004
től tartozik a Beregszászi Magyar Esperesi kerület kötelékébe. a kommunizmus 
idején és utána is egy ideig a pravoszláv közösség használta istentiszteleti célokra 
a faluban lévő haranglábat. 2006tól a hívek áttértek a görögkatolikus egyházba. 

Fertősalmást, mint a  kökényesdi Egyházközség filiáját, először 1816ban 
említik az egyházi összeírások. sok kisebb délugocsai görögkatolikus egyház
községgel együtt a túrterebesi Esperesi kerülethez tartozott. 1859től az anya
egyházközséggel, kö kényesddel együtt a szatmárnémeti Esperesi kerület köte

lékébe került. az 1908as 
sematizmusban a  Munká
csi Egyházmegye részeként 
sorolták be. a  Hajdúdo
rogi Egyházmegye 1912
ben történt felállításával 
kökényesd és filiái, így 
Fertősalmás is az új egyház
megyébe került. a trianoni 
döntés után a  határmó
dosítások miatt az itt élő 
görögkatolikusok vissza
kerültek a  Munkácsi Egy
házmegyébe. Fertősalmás 
1945ben Batár filiájaként 
a tiszaújlaki Esperesi ke
rülethez tartozott. a  falu 
2006tól tiszabökény fi
liája, jelenleg pedig a  Be
regszászi Magyar Esperesi 
kerület része. 

Fertősalmáson 1816
ban 18 görögkatolikus élt. 
a  szatmárnémeti Esperesi 



ke rülethez való besoroláskor, 1859ben 62 görögkatolikus, 1908ban pedig 100 
görögkatolikus alkotta az egyházközséget. 1947ben 20, jelenleg pedig 100 híve 
van a közösségnek. 

a görögkatolikus egyházközséget 2004ben jegyezték be az egyházi és állami 
hivatalok.

a közösségnek a haranglábban berendezett kápolnája van, melyet szent péter 
és pál főapostolok tiszteletére (június 29.) szenteltek fel. 

az egyházi összeírásokban Fertősalmás, Fertősalmás elnevezések fordulnak 
elő.
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naGypalád

Nagyszőlősi járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

a nagypaládi Görögkatolikus Egyházközség (nagypalád, с. Велика Паладь) 
annak a partiumi kökényesdnek a fíliája, amely jelenleg romániához tartozik. 
nagypalád a trianoni döntés után Fertősalmással együtt került a kárpátaljai terü
lethez, 1947ben az Újlaki Esperesi kerület része volt, a rendszerváltás után pedig 
a Beregszászi Esperesi kerület kötelékébe került. 

nagypaládot, mint a kökényesdi Egyházközség filiáját, először 1816ban em
lítik az egyházi összeírások. a kis délugocsai görögkatolikus egyházközségekkel 
együtt a túrterebesi Esperesi kerülethez tartozott. 1859től az anyaegyházköz
séggel, kökényesddel együtt a szatmárnémeti Esperesi kerület kötelékébe ke
rült. az 1908as sematizmusban a Munkácsi Egyházmegyéhez, 1912ben pedig 
az újonnan felállított Hajdúdorogi Egyházmegyéhez tartozott kökényesddel 
együtt. a trianoni döntés után azonban az itt élő görögkatolikusok visszakerül
nek a Munkácsi Egyházmegyébe. nagypalád 1947ben, közvetlenül az egyház
megye eltörlése előtt Batár filiájaként az Újlaki Esperesi kerülethez tartozott.

2004től tiszabökény filiája volt, 2006tól Forgolány filiája, s ezáltal a Bereg
szászi Magyar Esperesi kerület része. 

nagypaládon 1816ban 23 görögkatolikus élt. a  szatmárnémeti Esperesi 
kerülethez való besoroláskor, 1859
ben 33 görögkatolikus, 1908ban 
pedig 95 görögkatolikus élt a  köz
ségben. 1859től a fertősalmási ma
lom területén külön regisztráltak 
görögkatolikusokat. 1947ben 15, 
jelenleg pedig kb. 100 híve van a kö
zösségnek. 

a görögkatolikus egyházközséget 
2004ben jegyezték be az egyházi és 
az állami hatóságok.

a közösség temploma most épül, 
titulusa Mindenszentek (pünkösd 
utáni vasárnap) lesz. 

az egyházi összeírásokban nagy 
palád, nagypalád, nagypalád el
nevezések fordulnak elő.
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nEvEtlEnfalu

Nagyszőlősi járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

a nevetlenfalui Görög
katolikus Egyházközség (ne
vetlenfalu, с. Неветлен фолу) 
az 1993as állami bejegyzés 
után, 2012ben vált önálló 
egyházközséggé. kegyura és 
az esperesi kerületére vonat
kozó adatok az idők folya
mán megegyeztek a  batári 
adatokkal.

a nevetlenfalui görög ka
toli kusok első említése 1792
ben történt. a  falu a 19–20. 
század folyamán Batár filiája 
volt az önállósodás időpont
jáig.

Újonnan épített templo
mát 2011ben szentelték fel. 

templomának védőszentje 
szent György nagyvértanú 
(április 23.).

a hívek lélekszáma az 
első, 1792es említéskor 32 
volt. 1847ben 35, 1915ben 
123 görögkatolikus élt a  faluban. 1947ben, a  görögkatolikus egy ház eltörlése 
előtti utolsó összeíráskor 50 görögkatolikus élt nevetlenfaluban. jelenleg a kö
zösségnek 150 tagja van.

az egyházközséget 1993ban jegyezték be az egyházi és az állami hatóságok.
az egyházi összeírásokban nevetlenfalu, nevetlen falu, nevetlenfalu, Dja

kovo elnevezések fordulnak elő.
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szőlősGyula

Nagyszőlősi járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

a szőlősgyulai Görögkatolikus Egyházközséget (szőlősgyula, с.  Дюла) 
2007ben jegyezték be az egyházi és az állami hivatalok. a  szőlősgyulai 
görögkatolikusokra vonatkozó első adat 1806ból származik, bár 1792ben is 
szerepelt már az összeírásban, de adatok nélkül. 

a sematizmusok és összeírások szerint a szőlősgyulai görögkatolikusokat egy
házunk 1949es eltörléséig Feketeardóból látták el. a görögkatolikus egyház újjá
éledése után pedig a Csepei Egyházközséghez tartozott. 

Újonnan épített templomát 2011ben szentelték fel.
templomának titulusa: szűz Mária örömhírvétele (Gyümölcsoltó Boldogasz

szony, március 25.).
a hívek lélekszáma az első, 

1806os említéskor nyolc fő 
volt. 1847ben 12, 1915ben 
pedig 75 görögkatolikus élt 
a  faluban. 1947ben, a  gö
rögkatolikus egyház eltörlése 
előtti utolsó összeíráskor 158 
görögkatolikus élt szőlősgyu
lán. jelenleg a  közösségnek 
85 tagja van.

az egyházi összeírásokban 
Gyula, szőlősgyula, Djula el
nevezések fordulnak elő.



aklihEGy

Nagyszőlősi járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

az aklihegyi (aklihegy, 
с. Оклі Гедь) görögkatoliku
sok az 1994ben épült, kár
pátalján egyedülálló ökume
nikus templomban végzik 
szertartásaikat, melyet a  há
rom kárpátaljai történelmi 
felekezet (görögkatolikus, 
római katolikus, református) 
közösen használ. 

a templom titulusa urunk 
színeváltozása (augusztus 6.).

a görögkatolikus hívek 
száma 50 fő.
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salánk

Nagyszőlősi járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

a salánki Görögkatolikus Egyházközség (salánk, с. Шаланки) az 1747es első 
összeírásból kimaradt. az okokat további kutatásoknak kell kideríteniük, ugyanis 
több jel is arra mutat, hogy az egyházközség akkoriban már létezett, s jelentős egy
házközségnek kellett lennie.

Erre mutató egyik jelentős érv az 1821es sematizmus, amely az egyházközsé
get parochia antiqua, ősi parókia jelzővel jelöli, ami az egyházmegye 1771es fel

állítása előtti keletkezésére utal. 
kegyura 1814ben C. káro lyi 

volt, 1821től pedig az egyház
község a  püspök által szabadon 
adományozható kategóriába ke
rült.

az egyházközség tulajdoná
ban van egy ikonosztáziontöre
dék, amely a  helyi ha gyomány 
szerint a  korábbi fatemplom 
képállványát díszítette. az előző 
templom létezését az 1847es se
matizmus is igazolja, amely egy 
szent Mihály tiszteletére épült 
fatemplomot jelöl. az 1792es 
összeírás szerint az egyházköz
ségnek 370 híve volt, ami jelen
tős lélekszámnak tekinthető az 
adott időszakban. a  kimaradás 
oka egyszerű adminisztratív fi
gyelmetlenség is lehet. az 1792
es összeírás szerint salánk ugo
csa vármegyéhez, akkori filiái 
(remete »templomos filia«, és 
Beregújfalu) pedig Bereg várme
gyéhez tartoztak. 

salánk 1792től önálló egy
házközség. az 1847es sematiz
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mustól, amikor a  templomok építési anyagáról 
is közölnek adatokat, fatemplomot jelölnek az 
egyházközségben. az 1883as sematizmus az 
első, amely a  templom anyagára vonatkozóan 
a  „kő vagy szilárd anyag” kifejezést használja. 
a jelenlegi templom felszentelése a sematizmu
sok tanúságai alapján 1878–1883 között lehe
tett. 

1949–1989 között a  templomot nem zárták 
be, de az ortodox egyház tulajdonában volt.

a templom védőszentjében nem történt 
változás az 1921es első titulusjelölés óta. a fa
templom és a jelenlegi templom is szent Mihály 
arkangyal (november 8.) tiszteletére épült. 
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parókiája 1915ben még fából épült. 
az azt követő időszakra nézve nincs 
pontos adatunk. 

a hívek lélekszáma 1792ben 370 
volt, 1847ben 487, a  trianoni döntés 
előtti utolsó összeíráskor pedig 894 
görögkatolikus élt a  faluban. a Mun
kácsi Egyházmegye eltörlése előtti 
utolsó adatunk szerint 1947ben 1181 
görögkatolikust számlált az egyház
község. jelenleg 1750 görögkatolikus él 
salánkon.

Felekezeti iskoláját 1847ben em
lítik először, ekkor tíz tanulót és egy 
kántortanítót tartanak nyilván. Hitok
tatást azonban már 1806tól végeztek 
az egyházközségben.

a prédikáció nyelve az 1806os 
adatgyűjtés idején a  ruszin volt. 1821 
és 1861 között többnyire a magyar és 
a ruszin nyelvet jelölik. 1864–1872 kö
zött ruszin, 1874től 1886ig ismétel
ten ruszin és magyar a liturgikus nyelv, 
1888tól pedig folyamatosan a magyar 
nyelvet jelölik a sematizmusok a szertartásokra vonatkozóan. 

Imatársulat 1876tól működött az egyházközségekben.
anyakönyvét az 1847es sematizmus szerint 1770től, az 1893as szerint 1780

tól vezették. a jelenlegi anyakönyvet 1990től írják.
az egyházközséget 1991ben jegyezték be ismét az egyházi és az állami ható

ságok.
Filiái 1792 és 1947 között időszakosan remete, Beregújfalu, Feketepatak, 

Verbőc és Borzsamalom voltak. 
Megnevezései a sematizmusokban: salánk, salánki, salanki, salank, salanky.
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vErBőc-fEkEtEpatak

Nagyszőlősi járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

a VerbőcFeketepataki 
Görögkatolikus Egyházköz
ség (Verbőc, с.  Вербовець, 
Feketepatak, с.  Чорний 
Потік) templomát 2008
ban szentelték fel. 

titulusa Boldog romzsa 
tódor ereklyéinek átvitele 
(június 28.). temploma 
a  görögkatolikus egyház
község tulajdona, de fel
építéséhez jelentős anyagi 
támogatással járult hozzá 
a  római katolikus püspök
ség is. jelenleg közösen 
használja a két katolikus kö
zösség. 

az egyházközséget 2002
ben jegyezték be az egyházi 
és az állami hatóságok.



Első alkalommal 1816ban regiszt
ráltak görögkatolikusokat Verbőcön 
és Feketepatakon, amikor a két közös
ség salánk filiája volt. Verbőcön ab
ban az évben három, Feketepatakon 
hét görögkatolikus élt. 1833–1947 
között Egres filiája volt mindkét egy
házközség. a  görögkatolikus egyház 
eltörlése előtti utolsó összeíráskor Fe
ketepatakon 24, Verbőcön pedig 80 
híve volt az egyháznak. jelenleg Feke
tepatakon és Verbőcön 180 hívő vallja 
magát görögkatolikusnak.



125

tiszakErEsztúr

Nagyszőlősi járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

a tiszakeresztúri Görögkatolikus Egyházközség (tiszakeresztúr, с.  Пере-
хрестя) templomát 2014. május 4én szentelték fel. titulusa: kenethozó asz
szonyok (húsvét utáni második 
vasárnap).

tiszakeresztúrt az egyházi 
összeírásokban 1806ban emlí
tik először. attól kezdve folya
matosan tiszaújlak filiája.

1806ban tiszakeresztúron 
magyar volt a prédikáció nyelve.

1806os katalogizálása ide
jén, amikor tiszakeresztúr elő
ször jelent meg az egyházi ösz
szeírásokban, 27 görög katolikus 
élt a  faluban. 1847ben 40, 
1915ban 49, az egyházmegye 
eltörlése előtti utolsó összeírás
kor pedig 56 görögkatolikus volt 
tiszakeresztúron. jelenleg 120 
híve van a közösségnek.

a jelenlegi egyházközséget 
2008ban jegyezték be az egy
házi és az állami hivatalok. 

a község megnevezésének 
változatai a  sematizmusokban: 
tiszakeresztur, tiszakeresztur.
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tiszaújlak

Nagyszőlősi járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

a tiszaújlaki Görögkatolikus Egyházközség (tiszaújlak, смт. Вилок) az 
1792es összeírás szerint tiszaújhely filiája volt, az 1806os összeíráskor azonban 
már önálló parókiaként szerepelt. az 1821es sematizmus parochia antiqua, ősi 
parókia megnevezéssel illeti.

a kegyúri jogokat a 19. század teljes időszakában, 1915tel bezárólag a királyi 
kamara gyakorolta, maga a település is királyi kamaraváros volt.

1792ben már volt temploma a közösségnek, 1847ben pedig kőből készült 
templomot jelölnek. a benne talált feljegyzések szerint az új templomot 1806
ban szentelték fel. Előtte minden bizonnyal fatemploma volt a közösségnek. 

1949–1989 között a templomot nem zárták be, az ortodox egyház használa
tában állt.

a templom titulusa az első 
említés óta nem változott. az 
1821es összeírástól számítva 
folyamatosan urunk jézus 
krisztus mennybemenetelét 
(áldozócsütörtök) jelölték 
meg címünnepnek. 

a tiszaújlaki parókia kap
csán az 1847es az első adat, 
amikor már kőből készült 
paplakot jelöl a  forrás. a  je
lenleg is ezt a  célt szolgáló 
épület biztosan a  19. század 
közepe előtt épült.

a hívek lélekszáma az 
első említéstől számítva je
lentősen nőtt. 1792ben 123 
görögkatolikus volt, 1847ben 
376, 1915ben 600, 1947ben 
pedig 705 személy tartozott 
a  görögkatolikus egyházhoz. 
jelenleg az egyházközségnek 
980 híve van.
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Felekezeti iskoláját 1847
ben említik először. 1806ban 
azonban már hitoktatást végez
tek az egyházközségben.

a prédikáció nyelve az 
1806os adatgyűjtés idején ma
gyar és ruszin volt. Minden 
összeírásban így jelölik, egészen 
1859ig. attól az évtől kezdve 
a  liturgikus nyelvre vonatkozó 
bejegyzésekben csak a  ruszin 
szerepel egészen 1876ig. 1878 
és 1886 között ismételten két 
nyelv szerepel, 1888tól pedig 
minden összeírásban csak ma
gyar nyelvet jelölnek.

Imatársulat 1878tól műkö
dött az egyházközségben. 

anyakönyvére vonatkozóan 
az egyházi összeírások több 
adattal rendelkeznek. az 1847
es sematizmus szerint 1794től, 
az 1864es szerint 1800tól, az 
1891es szerint pedig 1806tól 
vezették az egyházi anyakönyveket. a görögkatolikus egyház legalizációja óta 
pedig 1990től van az egyházközségnek saját anyakönyve.

az 1747 és 1947 közötti időszakban az anyaegyházközség filiái a következők 
voltak: karácsfalva, tiszakeresztúr, Csetfalva, szilas, kölcse. 

az egyházközséget 1991ben jegyezték be ismételten az egyházi és az állami 
hatóságok.

Espereskerületi besorolása többször változott. az 1792es összeírásban még, 
mint tiszaújhely filiája, ugocsa vármegye nagyszőlősi Esperességének a része
ként szerepelt. 1806ban önállóvá vált, s önállósága mostanáig megmaradt. 

az 1915 és 1947 közötti időszakban nem jelent meg olyan sematizmus, amely
ben az ugocsai egyházközségeket jelölték volna. további kutatást igényel, hogyan 
alakultak át az esperesi kerületek ebben a periódusban. az 1947es összeírásban 
a közösség már a tiszaújlaki Esperesi kerület névadó egyházközsége. Egyhá
zunk legalizációja után, 1996ban, az esperesi kerületek határainak rendezése 



alkalmával a  nagyszőlősBereg
szászi Esperesi kerület részévé vált, 
s  ennek folytatásaként 2003tól 
a  magyar görögkatolikus egyház
községeket magába foglaló Bereg
szászi Magyar Esperesi kerülethez 
tartozik.

az egyházi összeírásokban ti
szaújlak, tiszaujlak, Vülok, Új
laktisza, Vulok elnevezések for
dulnak elő.



129

csEtfalva

Beregszászi járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

a Csetfalvai Görögkatolikus Egyházközség (Csetfalva, с. Четфалва) bár köz
igazgatásilag Bereg vármegyéhez tartozott, egyházjogilag az ugocsa vármegyei 
tiszaújlakhoz csatolták, mert az lényegesen közelebb volt, mint a többi anyaegy
házközség. a község közigazgatásilag jelenleg is a Beregszászi járáshoz tartozik, 
de továbbra is a nagyszőlősi járásban lévő tiszaújlak filiája. 

az egyházközséget 1998ban jegyezték be az egyházi és az állami hivatalok, 
közösen a római katolikus egyházközséggel. 

a közösség templomát 2001 pünkösdhétfőjén szentelték fel, s közösen hasz
nálja a görög és római katolikus egyház. a templom titulusa a szentháromság 
(pünkösd második napja). 



a községben az 1816os összeíráskor 27 görögkatolikust jegyeztek. 1847ben 
21, 1915ben 65 görögkatolikus élt a faluban. 1947ben, a kommunizmus előtti 
utolsó összeíráskor 191 görögkatolikust regisztráltak. jelenleg a két közösségnek 
összesen 210 híve van, amelyből a nagyobb rész, hozzávetőlegesen 120 fő a keleti 
szertartású katolikus.

az egyházi összeírásokban a Csetfalva, Cetovo elnevezések fordulnak elő.
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tiszaújhEly

Nagyszőlősi járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

a tiszaújhelyi Görögkatolikus Egyházközséget (tiszaújhely, с. Нове Село) 
az 1747es egyházi összeírásban jegyzik először, de akkor még karácsfalva 
filiájaként. az 1792es összeírásban már önálló egyházközség, melynek akkor 
tiszaújlak volt a fíliája. az 1821es sematizmus parochia antiqua, vagyis ősi paró
kia jelzővel említi.

kegyura az 1747es egy
házi összeírás szerint az Új
helyi család volt, 1821től pe
dig a  püspök által szabadon 
adományozható kategóriába 
került.

az 1847es sematizmus 
szerint (amely már a templo
mok anyagáról is közölt ada
tokat) a közösségnek fatemp
loma volt. az 1891es adatok 
rossz minőségű fatemplomról 
tanúskodnak. jelenlegi, új 
kőtemplomát 1924ben kezd
ték építeni, s  a  templomban 
szereplő falfeliratok tanúsága 
szerint 1926ban fejezték be. 

1949–1989 között a temp
lomot nem zárták be, de pra
voszláv papok vezették a szer
tartásokat.

a templom titulusában 
az idők folyamán nem tör
tént változás. Mind fatemp
lomát, mind jelenlegi temp
lomát az Istenszülő születése 
(kisboldogasszony, szeptem
ber 8.) tiszteletére szentelték.
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az egyházközség parókiája 1847ben még fából 
készült, az 1859es sematizmus szerint azonban 
már letették az új parókia alapkövét. a következő 
évek összeírásainál azt jelzik, hogy az építkezés 
folyamatban van, s  csak az 1886os sematizmus 
ír először egyértelműen a kőből, vagy más szilárd 
anyagból épült parókiáról. 

a hívek lélekszámáról az 1747es sematizmus
ban írnak először. tiszaújhely és Mátyfalva – ak
kor még karácsfalva filiái – 40 görögkatolikus 
családot számlált. 1792ben, bő két évtizeddel 
a Munkácsi Egyházmegye felállítása után 355 híve 
volt a közösségnek. 1847ben 348 görögkatolikus, 
1915ben pedig 515 görögkatolikus hívő tarto
zott a községhez. az egyházmegye eltörlése előtti 
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utolsó adat szerint 696 görögkatolikus 
élt tiszaújhelyben. jelenleg az egy
házközségnek 900 híve van.

Felekezeti iskoláját 1847ben emlí
tik először, akkor nyolc tanulót és egy 
kántortanítót tartottak nyilván. Hit
oktatást azonban már 1806tól végez
tek az egyházközségben.

a prédikáció nyelve az 1806os 
adatgyűjtés idején a magyar. 1821 és 
1883 között többnyire a  magyar és 
a  ruszin nyelvet jelölik. kivétel 1859 
és az 1864–1872 közötti időszak, 
amikor a liturgikus nyelvre vonatkozó 
bejegyzésekben csak a ruszin szerepel. 
1888tól 1915ig minden összeírásban 
kizárólag a magyar nyelvet jelölik.

Imatársulat 1876tól működött az 
egyházközségben. 

anyakönyvét az 1847es sematiz
mus szerint 1786tól, az 1883as 
szerint 1816tól vezették. a  jelenlegi 
anyakönyvet 1990 óta írják.

az egyházközséget 1991ben jegyezték be újra az egyházi és az állami ható
ságok.

Filiái az 1792es önállósodástól számítva 1947ig váltakozóan tisza újlak, 
Mátyfalva, szilas uradalom és karácsfalva voltak. 

az espereskerületi összeírások szerint 1747től ugocsa vármegyéhez tartozott, 
1792 és 1915 között a nagyszőlősi Esperesség parókiái között volt megtalálható. 
az 1915–1947 közötti periódusban az akkor létrehozott tiszaújlaki Esperesi ke
rülethez került. 1996ban a nagyszőlősBeregszászi Esperesi kerület részévé vált, 
s ennek jogutódjaként 2003tól a magyar görögkatolikus egyházközségeket ma
gába foglaló Beregszászi Magyar Esperesi kerülethez tartozik.

névváltozatai a sematizmusokban: tiszaújhely, tiszaujhely, Vühely, Újhely
tisza, novoje selo.
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karácsfalva

Nagyszőlősi járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

a karácsfalvi Görögkatolikus Egyházközség (karácsfalva, с. Карачин) egyike 
a legősibb egyházközségeknek. az 1899–1915 között megjelent sematizmusok 
szerint 1693ban lett anyaegyházközség. 

az 1747es és az 1792es összeírás szerint önálló egyházközség volt, az 1806os 
összeírástól 2002ig azonban filiaként jelölik. Időszakosan tiszaújlak (1806–37, 
1872–1947) és tiszaújhely (1847–68) fiókegyháza volt.

kegyura 1747ben az Újhelyi család volt. 
a közösségnek 1747ben 

„közepes fatemploma” volt. Ezt 
a  templomot használták a  19. 
század közepéig. 1859ben kata
logizáltak először kőtemplomot 
az egyházközségben. a templom 
akkor még torony nélkül készült 
el. tornyot az 1940es években 
építettek hozzá a templomhoz. 

1949–1989 között a  templo
mot nem zárták be, a  közösség 
ortodox egyházközség volt.

Fa és a kőtemplomát is szent 
Mihály arkangyal (november 8.) 
tiszteletére szentelték.

Felekezeti iskolájáról az első 
feljegyzés 1856ból származik, 
amikor öt tanulója és saját kán
tortanítója volt. katekézis azon
ban már 1806ban is volt az egy
házközségben. 

az 1806os adatok szerint 
a prédikáció nyelve a ruszin volt. 

a későbbi időszakban nehezen lehet megállapítani az istentisztelet és a prédiká
ció nyelvét, ugyanis mindig az anyaegyházközség egészére adtak meg adatokat, 
nem pedig az egyes egyházközségekre nézve. Így minden esetben tiszaújlak vagy 
tiszaújhely nyelvhasználata volt az irányadó ezen a téren.
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1747ben tíz görögkatolikus család élt karácsfal
ván. 1792ben 195, 1847ben 348, 1915ben 384 
a  görögkatolikus hívek száma. az egyházközségnek 
1947ben a  Munkácsi Egyházmegye eltörlése előtt 
440 híve, jelenleg pedig 350 híve van.

anyakönyvére vonatkozóan nem szerepel adat 
a sematizmusokban. Ez minden bizonnyal azért van, 
mert elsősorban a mater közösség adatait adták meg. 
az egyházközségben azonban megmaradtak az 1920
as évekből származó anyakönyvtöredékek. jelenlegi 
anyakönyvét 2002 óta írják. 

az egyházközséget 1991ben jegyezték be ismétel
ten az egyházi és az állami hatóságok.

Filiái: 1747ben tiszaújhely és Mátyfalva, 1792
ben tiszakeresztúr és Máty falva, 2002–2003ban 
tiszabökény.

Esperesi kerületi besorolás szerint 1747től ugo
csa vármegyéhez tartozott. 1792 és 1915 között 
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a  nagyszőlősi Esperesség parókiái között 
tartották nyilván. Ez a  folytonosság az 
1915–1947 közötti periódusban változott, 
amikor létrejött a tiszaújlaki Esperesi ke
rület, és a közösséget anyaegyházközségével 
együtt odacsatolták. 1996ban karácsfalva 
a nagyszőlősBeregszászi Esperesi kerület 
részévé vált, 2003tól pedig a Beregszászi 
Magyar Esperesi kerülethez tartozik.

a falu és az egyházközség neves szülötte 
sztojka sándor munkácsi görög katolikus 
püspök, aki 1933–1942 között volt az egy
házmegye főpásztora.

2003tól az egyházközség területén 
működik a karácsfalvi sztojka sándor Görögkatolikus líceum.

névváltozatai a  sematizmusokban: karács falva, karacsfalva, karátsfalva, 
karacin.

Sztojka Sándor munkácsi püspök által
szülőfaluja templomának adományozott 
kehely, talpán felirattal
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mátyfalva

Nagyszőlősi járás – Beregszászi Magyar Esperesi Kerület

a Mátyfalvi Görögkatolikus Egyházközség (Mátyfalva, с.  Матійово) an
nak ellenére az egyik legősibb görögkatolikus közösségünk, hogy csak 2001ben 
lett önálló parókia. a közösség már az 1747es összeírásban is szerepelt. akkor 
és 1792ben is karácsfalva 
filiája, majd az 1806os sema
tizmustól 1947ig tiszaújhely 
fiókegyház községeként tartot
ták nyilván. a  görögkatolikus 
egyház legalizációja után 1990
től tiszaújhely, 1997től 2001ig 
salánk filiája volt.

templomos közösségként 
jegyezték már az 1792es sema
tizmustól, viszont az új kőtemp
lom építése csak a  20. század
ban valósult meg. a történelmi 
Magyarországon kiadott utolsó 
görögkatolikus sematizmusban 
(1915) még fatemplomot kata
logizáltak az egyházközségben. 
a helyi hagyomány és az 1992
es felújításkor talált felirat sze
rint a templomot 1932 és 1937 
között építette Géczy józsef 
építőmester. 

Érdekesség az 1837es és az 
1847es sematizmusban sze
replő adat, mely szerint ebben az 
időszakban a  szatmári püspök 
engedélyével a  szertartásokat 
(ismeretlen okból) a  mátyfalvi 
latin rítusú, szent István király 
tiszteletére szentelt kápolnában végezték, mely 1913ig létezett a községben (vö. 
A Szatmári Egyházmegye sematizmusai). 
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a görögkatolikus templom titulusa 
az Istenszülő oltalma (pokrova, októ
ber 1.) mind a fatemplom, mind pedig 
a jelenlegi kőtemplom esetében. 

az egyházközség parókiája az 
1990es évektől folyamatosan épült, 
2001ben vették használatba és szen
telték fel.

az 1747es sematizmusban tisza
újhelyen és Mátyfalván – amelyek ek
kor karácsfalva filiái voltak – együtt 
jelöltek összesen 40 családot. 1792
ben 191, 1847ben 248, 1915ben pe
dig 290 görögkatolikus hívő tartozott 
a községhez. 1947ben, az egyházme
gye eltörlése előtt 388 fő vallotta ma
gát görögkatolikusnak Mátyfalván. 

A régi ikonosztázion Istenszülő ikonja
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jelenleg 850 híve van az egyházközség
nek. 

Felekezeti iskolát és kántortanítót 
1856tól jelölnek a  sematizmusok. ab
ban az évben öt tanulója volt az iskolá
nak. katekézist azonban már 1806ban 
is végeztek.

a prédikáció nyelve 1806ban a ru
szin volt. a későbbi időszakban az anya
egyházközséggel közösen jelölték az 
istentiszteleten használt nyelvet, misze
rint a 19–20. század fordulóján vált tel
jesen magyar szertartásúvá a közösség. 

külön anyakönyvről nem tettek em
lítést az összeírások, azonban a templom 
1991es megnyitását követően az ott 
talált anyakönyvmaradványok szerint 
1928tól vezettek önálló anyakönyvet. 
1990–1997 között tiszaújhelyen, 1997
től pedig helyben jegyzik az anyakönyvi 
adatokat.

az egyházközség templomát a  gö rögkatolikus 
egyház eltörlésekor, 1949ben bezárták, és 1991ben 
adták vissza a közösségnek.

az egyházközséget a  görögkatolikus egyház le
galizációja után 1991ben jegyezték be az egyházi és 
az állami hatóságok. 

Esperesi kerületi hovatartozását az adott anya
egyházhoz való tartozása határozta meg. Eszerint 
1747ben ugocsa vármegyéhez tartozott, 1792–1915 
között a nagyszőlősi Esperesi kerülethez, 1947ben 
pedig már a tiszaújlaki Esperesi kerületbe sorolták 
be. 1996tól a nagyszőlősBeregszászi, 2003tól pe
dig a Beregszászi Magyar Esperesi kerület része.

Megnevezései a  sematizmusokban: Mátyfalva, 
Matyfalva, MágyFalva, Matijovo.
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fancsika

Nagyszőlősi járás – Nagyszőlősi Esperesi Kerület

a Fancsikai Görögkatolikus Egyházközség (Fancsika, с. Фанчиково) a Mun
kácsi Egyházmegye legősibb parókiái közé tartozik. az 1908as sematizmus 
adatai szerint 1693 előtt szőlősvégardó filiája volt. kegyura 1747ben a pogány 
család, 1814től több birtokos közös tulajdona, 1821től pedig az egyházközség 
a püspök által szabadon adományozható besorolást kap.

az 1741ben megjelent összeírásban szalmával fedett fatemplommal és az 
adott időszakban jelentősnek tekinthető 40 görögkatolikus családdal rendelke
zett (1747es adat). Ősiségére utal az 1821es parochia antiqua, ősi parókia meg
jelölés is. 

az egyházközség egészen 1902ig fatemplomban végezte szertartásait. akkor 
szentelte fel Firczák Gyula püspök azt a  szilárd anyagból készült templomot, 
amely jelenleg is az egyházközség liturgikus szükségleteit szolgálja, s amelyet je

lenleg felújítanak.
a templom titulusában 

nem történt változás az idők 
folyamán. a fatemplomot és 
a kőtemplomot is urunk jé
zus krisztus mennybemene
tele (áldozócsütörtök) tisz
teletére szentelték.

templomát a  görögkato
likus egyház betiltott idősza
kában (1949–1989) a pravo
szlávok használták. 1991ben 
kapta vissza a görögkatolikus 
egyházközösség.

a fancsikai görögkatoli
kusok lélekszáma dinamiku
san fejlődött. az első nyom
tatásban kiadott összeíráskor 
(1747) 30 család tartozott az 
egyházközséghez. 1792ben 
494 híve volt a  közösség
nek. a trianoni döntés előtti 
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utolsó adat szerint 1915ben 504 görögkatolikus élt a településen. 1947ben 730 
híve volt Fancsikának, jelenleg pedig 730 görögkatolikus tartozik az egyházköz
séghez. 

a görögkatolikus közösség prédikációs nyelve az 1806os adatgyűjtés idején 
a ruszin volt. 1825–1861 között az összeírások magyart és ruszint jelöltek litur
gikus nyelvként. 1874–1878 között ismételten a ruszin nyelvet használták, majd 
1881től a magyar és a ruszin nyelv egyaránt jelen volt a liturgikus életben. jelen
leg is két nyelven, váltott énekléssel végzik a szertartásokat. 

Felekezeti iskoláját és a kántortanítót 1847től jelölik, viszont a tanulók szá
mát 1856ban közlik először; ekkor 33 tanulója volt az egyházi intézménynek. 
a katekézis azonban korábban, 1806ban elkezdődött. 

az egyházközség parókiáját 1847 előtt kőből készültnek jelölték. 1864ben 
azonban azt jelzik, hogy valamilyen nyers, faragatlan (crudis lateribus) anyagból 
van a parókia, majd 1865től újból fából épült paplakot jegyeznek egészen a szá
zad végéig. 1899ben és azután már állt az új, kőből épült egyházi épület.

anyakönyvét 1781től vezették a régi időben. a rendszerváltás után 1991től 
írják ismételten az anyakönyveket.

az egyházközséget a görögkatolikus egyház legalizációja után, 1991ben je
gyezték be az egyházi és az állami hatóságok. 

Esperesi kerületi besorolása többször változott. az 1747es összeírás szerint 
Fancsika ugocsa vármegye kötelékébe tartozott. az 1792–1915 közötti időszak
ban előbb ugocsa vármegye, majd az ugocsai Főesperesség nagyszőlősi Esperesi 
kerületének része volt. az 1947es sematizmusban a  tiszaújlaki Esperesi ke
rület kötelékébe tartozott. 1996ban a nagyszőlősBeregszászi Esperesi kerület 
részévé vált, 2003tól pedig a nagyszőlősi Esperesi kerület egyik parókiája.

a falu és az egyházközség neves szülötte szabó jenő, az első görögkatolikus 
magyar világi ember, aki a főrendiházba is bekerült.

az egyházi összeírásokban Fantsika, Fáncsika, Fancsika, Fancikovo elnevezé
sek fordulnak elő.
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naGyszőlős

Járási székhely – Nagyszőlősi Esperesi Kerület

a nagyszőlősi Görögkatolikus Egyházközségben (nagyszőlős, м. Виноградів) 
jelenleg hetente egyszer, illetve ünnepnapokon végeznek magyar szertartásokat. 
a nagyszőlős környékén élő jelentős számú magyar görögkatolikus közösség, il
letve a városban való magyar jelenlét miatt azonban továbbra is jelentőséggel bír 
a magyar identitás megtartása szempontjából.

Maga az egyházközség az ősi egyházközségek (parochia antiqua) csoportjába 
tartozik. kegyura 1821 előtt a perényi család volt, utána pedig a püspök által 
szabadon adományozható kategóriába került.

1747ben „újonnan épített” fatemploma volt. azonban egy évszázad múlva, 
1847ben már elkészült az egyházközség új, szilárd anyagból készült temploma. 
Ezt a  templomot a görögkatolikus egyház betiltásakor (1949ben) a pravoszláv 
egyháznak adták át használatra, akiknek jelenleg is a  tulajdonában van. több 
éven keresztül a szabad ég alatt és az egykori parókián végezték a görögkatolikus 
szertartásokat, majd 2004ben szentelték fel az újonnan épített templomot, ahol 
a magyar közösség is végzi a szertartásait.



a templom titulusa a kezdeti időszaktól a fatemplom, a pravoszlávok által el
vett templom és a jelenlegi templom esetében is az Istenszülő elhunyta és menny
bevitele (nagyboldogasszony, a juliánnaptár szerint augusztus 28.). 

a görögkatolikus parókia 1861 előtt fából, azután pedig kőből épült, s jelenleg 
is a parókus lakásául szolgál.

az egyházközség felekezeti iskoláját 1847re szervezték meg, akkor 20 tanu
lóval és egy kántortanítóval működött. katekézis azonban már 1806tól volt az 
egyházközségben. 

nagyszőlős liturgikus nyelvhasználata többnyire a ruszin volt, de a 19. század
ban két időszakban is (1847–1856, 1874–1883) párhuzamosan használták a ma
gyar nyelvvel. 

az egyházközséghez 1747ben 75 család tartozott. 1792ben 1044, 1847ben 
1244, 1915ben pedig 3306 görögkatolikus élt a városban. 1947ben, az egyház
megye eltörlése előtti utolsó adatközléskor 5993an tartoztak az egyházközség
hez. jelenleg nagyszőlősön a liturgikus életbe való bekapcsolódás aránya és a sze
mélyes kapcsolatokra épülő becslés alapján 300 magyar identitású görögkatolikus 
hívő van. 

az egyházközség az első espereskerületi rendezéstől – amely 1792 előtt tör
tént – egészen az egyházmegye eltörlésének idejéig (1949) az esperesi kerület név
adója is. (az 1947es sematizmusban Districtus sevljusensis elnevezéssel.)

Egyházi anyakönyvére vonatkozóan több adat is bekerült az összeírásokba. az 
1847es szerint az anyakönyvet 1804től, az 1874es szerint 1803tól, az 1896os 
szerint 1780tól, az 1899es összeírás szerint pedig 1803tól vezették. 

névváltozata a  sematizmusokban: nagyszőllős, nagyszőllős, nagyszőlős, 
szőllős(nagy), szőllősnagy, szevljus, nagyszőllős, sevljus.
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Barkaszó

Munkácsi járás – Munkácsi Járási Esperesi Kerület

a Barkaszói Görögkatolikus Egyházközség (Barkaszó, с.  Баркасово) hívei 
már az 1792es sematizmusban szerepelnek, de templomuk csak 1908ra épült 
fel. (Egy, az 1915ös sematizmusba tett ceruzajegyzet szerint a templomszentelés 
1906ban volt.) a ruszin és magyar görögkatolikusok együttes ellátását szolgáló 
templom építésénél segítséget vállaltak a római katolikusok is, akik jelenleg ha

vonta egyszer végeznek a  temp
lomban szertartást.

titulusa Mindenszentek va
sárnapja (pünkösd utáni vasár
nap). 

templomát a  görögkatolikus 
egyház eltörlése utáni időben 
nem zárták be, időnként pravo
szláv szertartásokat végeztek 
benne. 

parókiája a  két világháború 
között épült fel, amelyet a  rend
szerváltás után nem kapott vissza 
az egyház. a  jelenlegit 2011ben 
vásárolta és újította fel az egyház
község. 

a közösség 1792es első emlí
tése óta folyamatosan sztrabicsó 
filiája volt és a  Munkácsi Espe
rességhez tartozott. jelenleg is 
a Munkácsi járási Esperesi kerü
let egyik parókiája. a  rendszer
változás utáni időszakban anya
egyházközséggé vált. 

az egyházközséget 1996ban 
jegyezték be az egyházi és az ál
lami hatóságok.

a hívek lélekszáma 1792
ben 16 volt, 1847ben pedig 84. 



1915ben 154 görögkatolikus élt Barkaszón, míg 1947ben 265. jelenleg 200 
tagja van a közösségnek. 

régi anyakönyvéről nincs adatunk. a  két világháború közötti időszak
ból – amikor önállóvá vált az egyházközség – sincsenek meg az anyakönyvek. 
a korábbi adatok minden bizonnyal a sztrabicsói anyakönyvekben kereshetők. 
Új anyakönyvét 2011től vezetik.

nevének változatai a sematizmusokban: Barkaszó, Barkasovo.
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munkács

Járási székhely – Megyei jogú város – Munkács Városi Esperesi Kerület

Munkácson (м. Мукачеве) napjainkban számos görögkatolikus templom és 
egyházközség van, melyek külön esperesi kerületet alkotnak. Ezek közül az Is
tenszülő elhunyta és mennybevitele (nagyboldogasszony, augusztus 15., a  ju
liánnaptár szerint augusztus 28.) tiszteletére szentelt templom az, ahol a magyar 
görögkatolikus hívek liturgikus életüket élik. Becsléseink szerint jelenleg mint
egy 400, magyar identitással rendelkező görögkatolikus él Munkácson.

a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye névadó közössége a  történelmi 
múlt miatt is fontos. a városhoz tartozó csernekhegyi bazilita kolostor volt hosszú 
időn keresztül a görögkatolikus püspökök székhelye, akik innen először Munkács 
városába költöztek be, és ott építettek ki püspöki hivatalt, majd pedig Mária te
rézia uralkodása és Bacsinszky andrás püspöksége idején ungvárra tették át az 

egyházmegye központját. 
a közösség kegyurai a 19. 
század elejétől kezdve 
a  schönbornBuckheim 
grófok voltak.

a püspökség átköltö
zése ellenére a  város gö
rögkatolikussága folya
matosan fej lődött, amivel 
arányosan maga a  köz
ponti templom is bővült. 
Maguk a  püspökök is 
különös gonddal voltak 
az egyházmegye névadó 
közössége iránt.

a közösségnek már 
1745ben cseréppel fedett 
kőtemploma volt, melyet 
néhai oláh György ke
reskedő és özvegye költ
ségén építettek. a  temp
lomnak sem tornya, sem 
pedig a  templomhoz 



kapcsolódó temetője nem volt. az 1847es feljegyzések szerint a templom székes
egyház és parókiális templom is volt.

Mivel azonban ez a templom túl kicsi volt a nép számára, ezért a korábbi püs
pöki székház épületéből új, tágas kőtemplomot emeltek helyette. az 1856os se
matizmus feljegyzi, hogy ez a bővítést „tekintetes pócsy Elek munkácsi püspök 
akaratából, a korábbi püspöki rezidencia épületéből új, tágasabb templommá” való 
átalakítással végezték el. a hosszú ideig tartó átalakítások után az új templomot 
popovics Bazil megyéspüspök szentelte fel ünnepélyesen 1859. augusztus 27én. 

a sematizmusok említést tesznek még a festésről, melyet 1893ban végeztek, 
s annak befejezése utána Firczák Gyula püspök áldotta meg a templomot.

a görögkatolikus felekezeti iskola alapjai már 1806tól megvoltak. az akkori 
adatok szerint népiskola és katekézis is volt a közösségben. 

Munkács város központi temploma a Munkácsi Egyházmegye társszékesegy
háza.

nevének változatai: Munkács, Mukácsovo, Mukacevo.
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