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(Bevezetés) A 2011-es népszámlálás vallási felekezeti hovatartozásra vonatkozó elsQ ada-
tai 2013 nagycsütörtökén láttak napvilágot. A megjelenést követQen napjainkig számos 
vélemény, értelmezés kapott publicitást a médiától kezdve a hivatalos egyházi állásfogla-
lásokig. A vallási adatok és a vallási magatartás elemzésével foglalkozó kutatók számára 
is kiváló lehetQség a cenzus ezen elemeinek vizsgálata.

Jelen tanulmányban vallásföldrajzi megközelítésben kívánjuk bemutatni a reformátusság 
társadalmi és geográfiai jellemzQinek sajátosságait. Külön figyelmet fordítunk elemzésünk-
ben a református vallásúak számának és arányának változására a korábbi népszámlálások 
tükrében. A rendelkezésre álló népszámlálási adatok alapján a református vallású lakosság 
számának változását településtípusonként és azok területi vonatkozásában is elvégeztük. 
A református lakosság lakóhelyének térbeli struktúráját és annak jellegzetességeit is ele-át és annak jellegzetességeit is ele- és annak jellegzetességeit is ele-
meztük, hangsúlyt fektetve a felekezethez tartozó népesség hátrányos helyzetére. Ezentúl a 
2011-es cenzus adatai alapján a magukat reformátusnak vallók demográfiai jellemzését, pl. 
életkor, családi állapot, iskolázottság szempontjából is megpróbáltuk felvázolni.

(I. Dilemmák a népszámlálás adatait illetQen) A bevezetQben meg kell jegyeznünk, hogy a 
népszámlálások vallási kérdései és az azokra adott válaszok az igen érzékeny adatok közé 
tartoznak. A népszámlálási törvény alapján a válaszadás önkéntes, s ebbQl kifolyólag a cenzus 
eredményeképpen kapott adatbázist is fenntartásokkal kell kezelni. EbbQl az aspektusból vizs-
gálva viszont számos igen értékes következtetést lehet belQle levonni például arra vonatkozó-
an, hogy mennyire tudta az adott egyház, felekezet a híveit mozgósítani, illetve a kapott ered-
mények vizsgálata során azt sem szabad elfelejteni, hogy az egyén válaszadásának motiváci-
ója mögött meghúzódhatnak individuális, többek között aktuális érzelmi-hangulati okok is. A 
vallás, felekezet kérdésköre nem terjed ki magára a vallás gyakorlására vagy az egyházhoz, 
felekezethez való tartozás adminisztratív voltára, így az adatok tartalmazhatnak vallásukat 
nem gyakorló, ám egyéb okokból magukat a felekezethez tartozónak valló egyéneket is. A két 
cenzus, a 2001. és 2011. évi népszámlálás módszertana eltér egymástól. Míg 2001-ben a meg-
válaszolandó kérdés a következQképpen hangzott: „Vallása, hitfelekezete?”, addig 2011-ben 
a következQ kérdésre kellett választ adni: „Mely vallási közösséghez, felekezethez tartozónak 
érzi magát?” Amíg 2001-ben csak másik két válaszlehetQség volt, mégpedig „nem tartozik 
egyházhoz, felekezethez” és „nem kíván válaszolni” opciók, addig 2011-ben egy harmadik 
lehetQség is állt a válaszadó elQtt: „ateista”. Ezek csupán árnyalatnyi különbségek, de befo-
lyásolhatják a kapott adatokat. A korábbi kérdés egyértelm_en tényre, adatra, ezzel szemben 
a 2011-es megfogalmazás sokkal inkább kötQdésre, egy érzelmi viszony meglétére kérdez rá, 
azaz sokkal árnyaltabb, mélyebb jelentéstartalommal rendelkezik.1

A népszámlálási adatokat szemlélve elsQ pillantásra úgy t_nhet, hogy a magyar tár-
sadalomban általános tendenciaként bontakozik ki az egyházaktól való elfordulás. Míg 
2001-ben az ország összlakosságának 74,6%-a (7 610 613 fQ a 10 198 315 fQbQl) vallotta 
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magát valamely egyházhoz tartozónak, addig ez az arány és szám 2011-re 54,6%-ra 
(5 432 375 fQre a 9 937 628 fQbQl) esett vissza. Általános jelenségnek t_nik, hogy míg 
a magukat a történelmi vallásokhoz, felekezetekhez tartozónak vallók száma az egész 
népesség tekintetében jelentQsebben csökkent, addig a más vallási közösségekhez tar-
tozók száma a 2001-es 96 760-ról 167 231-re, 72,8%-kal nQtt2. Ennek ellenére kije-
lenthetjük, hogy az egyes vallási felekezeteknek a vallási struktúrában elfoglalt helye 
a válaszadó népesség körében jelentQs eltérést, a korábbi, 2001-es cenzus adataihoz 
képest, nem mutat.

Míg 2001-ben a válaszadók 10,8%-a nem válaszolt a vallási hovatartozására vonat-
kozó kérdésre, ez az arány 2011-ben 27,2%-ra, vagyis 2 698 000 fQre emelkedett. Mi 
lehet a drasztikus változás hátterében? Több kutató kereste erre a választ. Pete József3 
kiválóan összefoglalja munkájában a lehetséges okokat.

A 2011-es cenzus vallásos viszonyaira vonatkozó adatokat elemezve látható, hogy 
nemcsak a választ megtagadók vagy finomabban fogalmazva mellQzQk száma, hanem 
az egyházhoz, felekezethez nem tartozóké is emelkedett: 1 483 369-rQl 1 806 409 fQre, 
a teljes lakosságon belül 14,5 százalékról 18,1 százalékra.

A fentiekkel összefüggésben megállapíthatjuk, a magukat felekezethez tartozónak 
vallók statisztikai csökkenésének hátterében többszörös gazdasági-társadalmi és poli-
tikai okok húzódhatnak. A 2011. évi népszámlálás elQtt szakmai viták kereszttüzében 
állt a cenzus vallási kérdése, sokáig bizonytalan volt egyáltalán az is, hogy a kérdés 
szerepelni fog-e az adatlapokon. Ez is hozzájárulhatott a sikertelenséghez. Ezenkívül 
olyan mély társadalmi folyamatok is szerepet játszhattak a számok csökkenésében, mint 
például a még inkább nyugatiasodó, individualizáció által f_tött társadalmi berendez-
kedés, és a társadalmi változások dinamikája, amelyek igényeit az inkább statikus és 
hagyományos berendezkedésre specializálódott egyházak már nem vagy csak részben 
tudják kielégíteni.4 A népszámlálási adatok mögött egyrészt módszertani kérdések hú-
zódnak meg, másrészt a társadalom vallási változásait értelmezhetjük akár az individu-
alizáció mentén is, mely a hagyomány szerinti vallási hovatartozást az egyéni döntés 
szerinti hovatartozás irányába tolja el. A vallási kérdésre vonatkozó válaszmegtagadás 
(s vele együtt a valláshoz, felekezethez tartozók számának statisztikailag kimutatható 
drasztikus csökkenése) azt is kifejezhette, hogy a vallási szféra és a vallási közösségek 
kínálata abban a formában, ahogyan ezt a népszámlálás adatgy_jtése számukra megje-
lenítette már nem nyújt támaszt privát identitásának. FeltételezhetQ továbbá az is, hogy 
a vallási kérdésre a válasz elutasítása mögött az a tapasztalat áll, hogy a nagy dinami-
kával mozgó társadalommal szemben az egyházakat a 10 esztendQvel ezelQtti állapotnál 
statikusabbaknak érzékelték. De ugyanúgy az is felvethetQ, hogy a vallási dimenzió 
elutasítása mögött a hangsúlyosan keresztény retorikával politizáló kormánykoalíció és 
a kormánypártokkal szövetségesnek látszó egyházi koalíció került közös elutasításra. 
A modern társadalmakban a kormány és az egyházak szövetsége általában kiváltja a 
mindkettQvel szembeni bizalmatlanságot.5 A nagyarányú válaszmegtagadás mögött az a 
közvélekedés is állhat, miszerint a vallás magánügy.6

(II. A református vallásúak számának és arányának változása a korábbi népszámlálások 
tükrében) A 2011-es népszámlálás vallási adatbázisában a református népességre vonat-
kozó adatokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a 2001-es cenzushoz képest a reformá-
tus felekezethez tartozónak vallók száma és aránya jelentQsen csökkent. Míg 2001-ben 
1 622 796 fQ vallotta reformátusnak magát (az összlakosság 15,9%-a), addig 2011-ben 
csupán 1 153 454 fQ (az összlakosság 11,31%-a). Ha a vallási hovatartozás kérdésére 
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nem válaszolókat és a magukat nem vallásosnak tekintQket kisz_rjük, látható, 2001-ben 
a reformátusok aránya (tehát a magát vallásosnak valló össznépességben) 17,8%, 2011-
ben pedig 15,9%7, vagyis a veszteség a vallásos populáción belül 2% alatti, jóval elenyé-
szQbb, mint elsQ látásra gondolnánk. (Viszont a reformátusság önmagán belüli fogyása 
közel 30%-os.)

A statisztikai adatokat idQsorosan elemezve megállapítható, hogy Magyarország 
össznépességéhez viszonyítva a református vallásúak számában már 1949 óta 
fokozatos csökkenés tapasztalható, mindössze 1930 és 1949 között az összlakosság 
népességnövekedésével egyenesen arányosan mutatható ki növekedés a magukat refor-refor-
mátusnak vallók létszámában. Habár a statisztika nem számol be az 1960., 1970., 1980. és 
1990. évi adatokról, de feltételezhetQleg azok az általunk felvázolt tendenciát erQsítenék. 
A szocializmus idQszakában e szám csökkenése a vallás és a politikai rendszer eszmény-
képének összeférhetetlenségével is magyarázható, a rendszerváltást követQ és a 2011. évi 
népszámlálásban kimutatható csökkenés lehetséges okairól pedig már részletesen beszá-
moltunk az elQzQekben. A reformátusok össznépességen belüli aránya is nagymértékben 
csökkent az évszázadban, habár az ország népességének növekedésével párhuzamosan 
1930-ról 1940-re megközelítQleg két százalékkal nQtt a reformátusok aránya is. Míg 
1949-ban a népesség 21,88%-a református vallású volt, addig 2011-re ez az arány a felére, 
11,6%-ra csökkent (1. ábra).

1. ábra: Magyarország össznépességének és a református vallású 
népesség számának változása 1930-tól napjainkig

Forrás: KSH – Népszámlálás 2011 alapján saját szerkesztés

A református népesség adatait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy azon belül a férfiak 
számának nagyobb arányú csökkenése tapasztalható. Ha az 1949. és 2001. évi cenzus 
között eltelt idQt vizsgáljuk, akkor felt_nik számunkra, hogy a férfiak száma kétszer 
olyan magas arányban csökkent az említett idQszak alatt: míg a férfiak körében 30,42%-os, 
addig a nQk körében csupán 15,2%-os volt a csökkenés. Ugyanakkor 2001 és 2011 kö-
zött a felekezethez tartozók körében a férfiak aránya csökkent kisebb mértékben, mind-
össze 23,92%-kal, szemben a nQk 27,63%-os csökkenésével. Ebben közrejátszik az a 
tényezQ, hogy a férfi népesség bázisa alacsonyabb, így a csökkenés mértéke is kisebb. 
Természetesen az adatok értékelésében figyelembe kell venni, hogy míg az elsQ említett 
idQszak hatvankettQ esztendQt ölel át, addig a második periódus csupán tízet (2. ábra).
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2. ábra: A református felekezethez tartozók számának változása 
a népszámlálások tükrében, nemek szerinti bontásban

Forrás: KSH – Népszámlálás 2011 alapján saját szerk.

(III. A református népesség számának változása településtípusonként, területi bontás-
ban) Területi bontásban elemezve az adatokat, a fQvárost tekintve is jelentQsen, mintegy 
34,53%-kal csökkent a református vallású emberek száma, 224 169-rQl 146 756-ra, holott 
Budapest összlakossága csupán 2,74%-kal csökkent az évtizedben. Legnagyobb mérték-
ben a belsQ területek, a VI., VII. és VIII. kerület népessége fogyott. A szuburbanizáció 
jelenségének köszönhetQen a délkeleti, többnyire kertvárosi peremkerületek állandó la-
kosságának számában érzékelhetQ a legminimálisabb visszaesés az évtizedben (3. ábra).

3. ábra: Budapest népességváltozása 2001 és 2011 között (%-os értékben)

Forrás: KSH – Népszámlálás 2001, ill. 2011 alapján saját szerk.

Ha az összlakosság változásának adatait a református népesség változásának adataival 
összevetjük, az alábbi konklúziók vonhatóak le: a reformátusok számának csökkenése 
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átlagosan háromszor magasabb értékeket mutat, mint a terület állandó lakónépességének 
visszaesését jellemzQ mutatószámok. A reformátusok számának apadásában a legnagyobb 
mértéket azokban a belsQ kerületekben jegyezték (VI., VII. és VIII.), ahol Budapestet te-
kintve a legnagyobb volt a kerület népességcsökkenése. Ezen kívül két olyan kerületben 
is drasztikusan fogyott a reformátusok lélekszáma, ahol a kerület lakónépessége az átla-
gos mértékben esett vissza (V. és XXI. kerület). Összességében elmondható, hogy Budán 
jóval kisebb arányban csökkent a református vallásúak száma, mint Pesten, és az telepü-
lésszerkezeti, valamint népesség eloszlási okokból kisebb varianciát is mutat (4. ábra).

4. ábra: Budapest kerületeiben élQ református népesség számának csökkenése 
2001 és 2011 között (%-os értékben)

Forrás: KSH – Népszámlálás 2001, ill. 2011 alapján saját szerk.

A reformátusok népességének csökkenése, átrendezQdése és a szuburbanizáció jelensége 
között párhuzamokat vélhetünk felfedezni, hiszen a fQváros életében általános tendenciaként 
jelenik meg a belsQ, túlzsúfolt kerületek kiürülése, s vele párhuzamosan a külsQ, kertvárosias 
kerületek, települések népességnövekedése. Ez tapasztalható itt is, hiszen Budapest külsQ 
kerületeiben élQ reformátusok száma kisebb mértékben csökkent, ha az agglomerációt 
vizsgáljuk, akkor azt a megállapítást tehetjük, hogy a városkörnyéki településeken is csupán 
kis, az átlagot meg nem haladó mértékben esett vissza a reformátusok száma, ebben nyilván 
nagy szerepet játszik a beköltözQ református fiatal családok nagyobb aránya.8

A megyei jogú városokban 2001-ben 280 409 református élt, a református felekezethez 
tartozók 17,27%-a, míg ez a szám 2011-ben 188 131 fQre, azaz 32%-kal csökkent. Ennek 
köszönhetQen ma a református vallásúak 16,31%-a él megyei jogú városokban. A statisz-
tikai adatok megtévesztQek, hiszen 2001-ben Pest megyében még nem volt egy megyei 
jogú város sem, de 2006-ban Érd megyei jogú városi rangra emelkedett, így a 2011. évi 
népszámlálás az ott élQ 5780 fQ reformátust már ebbe a kategóriába sorolta. 2011-ben az or-Q reformátust már ebbe a kategóriába sorolta. 2011-ben az or- már ebbe a kategóriába sorolta. 2011-ben az or-
szág északkeleti és délkeleti területeinek, Hajdú-Bihar (81 583 fQ), Borsod-Abaúj-Zemplén 
(41 415 fQ), Szabolcs-Szatmár-Bereg (25 618 fQ), Csongrád (23 213 fQ), valamint Bács-
Kiskun (14 976 fQ) megyék megyei jogú városaiban élt a legtöbb magát reformátusnak 
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valló ember. Ez nem meglepQ, hiszen a történelmi hagyományoknak megfelelQen a hagyo-
mányosan reformátusok által lakott térségekben a nagyvárosi – jelen esetben a megyei jogú 
városokban élQ – reformátusság aránya is egyenesen arányosan magasabb. A legkevesebbet 
Nógrád (815 fQ), Vas (1560 fQ), Tolna (2398 fQ), Zala (2655 fQ) és Heves (3149 fQ) me-
gyékben jegyezték. A 2001. évi adatokhoz képest Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, 
Somogy, Vas és Veszprém megyékben 20-30%-os, az ország többi megyéjének megyei jogú 
városaiban viszont 30% feletti visszaesést regisztráltak a reformátusokat illetQen. A legna-
gyobb csökkenés azokban a megyékben mutatható ki, ahol viszonylag alacsony a refor-
mátus felekezet létszáma, így annak megtartó ereje is gyengébb, például Békés megyében 
(40,4%-os csökkenés, 7399 fQrQl 4408 fQre), GyQr-Moson-Sopron megyében (39,49%-os 
visszaesés 11 807 fQrQl 7152 fQre), Jász-Nagykun-Szolnok megyében (38,97%-os csök- 807 fQrQl 7152 fQre), Jász-Nagykun-Szolnok megyében (38,97%-os csök-807 fQrQl 7152 fQre), Jász-Nagykun-Szolnok megyében (38,97%-os csök-
kenés 7616 fQrQl 4648 fQre) stb. Ez alól Borsod-Abaúj-Zemplén megye kivétel, amelynek 
megyei jogú városaiban 41 415 fQ reformátust jegyeztek, az ország második legmagasabb 
értékét a kategóriában, mégis 38,17%-os csökkenés tapasztalható (5. és 6. ábra).

5. ábra: Magyarország megyei jogú városaiban élQ 
református népesség száma 2011-ben

Forrás: KSH – Népszámlálás 2011 alapján saját szerkesztés

A többi, városi jogállású településen 2001-ben 484 964 fQ református élt, a 2011. 
esztendQben ez a szám már csak 404 853 fQ. A csökkenés mértéke 16,51%-os, ami jóval 
kisebb, mint a megyei jogú városok esetében tapasztalt csökkenés, ami eléri a 32,9%-ot. 
Ez valószín_leg betudható a kisebb településméret és kompaktabb társadalmi sajátos-
ságok erQsebb megtartóerejének illetve annak a ténynek, hogy a várossá nyilvánítások 
pozitív irányban torzítják a városi jogállású települések statisztikáit. Ezentúl szerepet 
játszhatott a mutató pozitívabb alakulásában az is, hogy a hagyományosan református 
lakosság által lakott északkeletei megyék viszonylag nagy terület_ek, ott a településszer-
kezetben a kis- és középvárosok nagy jelenléttel bírnak. A városi jogállású településeken 
regisztrált, összesen 10.000 fQnél magasabb református lélekszámmal rendelkezQ megyék 
közül Csongrád 38%-os, Jász-Nagykun-Szolnok 32,9%-os és Békés megye 26,6%-os 
csökkenéssel emelkedik ki. A legkisebb visszaesést ugyanezen kategórián belül Pest 
(-3,3%), Szabolcs-Szatmár-Bereg (6,94%) és Fejér (-10%) megyékben jegyezték.
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Pest megyében, ahol a megyébe BudapestrQl és az ország vidéki területeirQl irányuló mig-
rációnak köszönhetQen az ország legnagyobb népességnövekedése tapasztalható (+10,9%), 
a városokban a református népesség csupán 3,34%-kal csökkent, meg kell jegyezni, ahogy 
már fentebb is utaltunk rá, hogy összefüggés lehet a népességnövekedés és a reformátusok 
számának alacsony visszaesése között. KésQbb láthatjuk, hogy a Pest megyei városokkal 
ellentétben, a községekben 47,07%-kos csökkenéssel számolhatunk, ebben a már fent emlí-
tett várossá nyilvánítások hatását vélhetjük felfedezni. A 2001. évben négy (GyömrQ, Tököl, 
Tura és Vecsés), 2001 és 2011 között pedig tizenhét (!) település (Albertirsa, Biatorbágy, 
Budakalász, Dunavarsány, Fót, Halásztelek, Isaszeg, Kistarcsa, Maglód, Ócsa, Örkény, 
Pilis, Szigethalom, Tápiószele, Törökbálint, ÜllQ és Zsámbék) emelkedett városi rangra a 
rendkívül gyorsan városodó és városiasodó megyében, ami pozitív irányban jelentQsen be-
folyásolja az adatokat. A cenzus szerint 25 792 református vallású polgárt jegyeztek, akik a 
2001-es népszámlálás szerint még községi jogállású településeken éltek.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye pozitívan alakuló mutatói mögött is hasonló okról 
számolhatunk be: 2001 és 2011 között a szóban forgó megyében nyolc darab várossá 
nyilvánításról szólnak a statisztikák. A cenzus eredményei 11 607 fQ reformátust je- 607 fQ reformátust je-607 fQ reformátust je-
gyeznek fel, akiket a népszámlálás 2011-ben már városi polgárként tart számon. Pk 
Balkány, Demecser, Kemecse, Mándok, Nyírlúgos, Nyírmada, Nyírtelek és Vaja telepü-
léseken élnek. Fejér megye pozitív mutatóinak alakulásában Budapest közelsége lehet 
meghatározó,a megye északi területeire irányuló belsQ migráció miatt.

Lakosságszám szerinti bontást vizsgálva, a városok összességérQl elmondható, hogy 
2011-ben a reformátusok többsége városi jogállású településeken élt (a válaszadók közül 
739 707 fQ, a községekben élQ 413 717 fQvel szemben). 100 000 fQnél népesebb városok- 707 fQ, a községekben élQ 413 717 fQvel szemben). 100 000 fQnél népesebb városok-707 fQ, a községekben élQ 413 717 fQvel szemben). 100 000 fQnél népesebb városok- 717 fQvel szemben). 100 000 fQnél népesebb városok-717 fQvel szemben). 100 000 fQnél népesebb városok- 000 fQnél népesebb városok-000 fQnél népesebb városok-
ban 285 717 fQ, a reformátusság egynegyede, 24,7%. EbbQl 146 756 fQ élt a fQvárosban. 
A vidéki nagyvárosok közül kiemelkedett Debrecen 52 459 reformátussal, Miskolc 25 606 
fQvel, Nyíregyháza 19 662 és Kecskemét 11 390 fQvel. Az 50 000 és 99 999 népességszám 
közötti településeken rendkívül kevés református élt, összesen 35 108 fQ. Ugyanakkor a 
városok méretének csökkenésével egyenesen arányosan nQtt a reformátusok lélekszáma, 
például az 5000 és 9999 fQ közötti városi településeken már több mint 100 000 fQ, vagyis 

6. ábra: A megyei jogú városokban élQ reformátusok létszámának változása 2001-
tQl 2011-ig, %-os értékben kifejezve.

Forrás: KSH – Népszámlálás 2011 alapján saját szerkesztés



DR. M. CSÁSZÁR – MÓDOS: A REFORMÁTUS FELEKEZET^ N�PESS��... 47 NÉPESSÉG... 47 47

a több mint százezer fQs lakosságszámmal rendelkezQ városokat figyelmen kívül hagyva 
megállapítható, hogy a legtöbb református az 5000 és 9999 fQt számláló kisvárosokban élt. 
A fenti adatok fényében látható, hogy területi bontásban Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-
Bihar és Pest megye minden településméretben a legtöbb magát reformátusnak valló népes-
séget jegyzi. A legtöbben Hajdú-Bihar megye városaiban találhatók, összesen 118 928 fQ. 
Pest megye városaiban 87 914, míg Borsod-Abaúj-Zemplén megye városaiban 66 645 fQ 
református vallású élt 2011-ben. Az adatok mögött az említett megyék átlagot meghaladó 
lakosságszáma, területének mérete, a városodottság elQrehaladottságának ténye, valamint 
különösen Hajdú-Biharban és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a kálvinizmus tradicioná-
lis jelenléte állhat. Míg az elQbb említett három megye a nagyvárosokban élQ reformátusok 
számával emelkedik ki, addig Szabolcs-Szatmár-Bereg megye büszkélkedhet az 5000–9999 
és 1000–4999 lelket számláló településeken élQ legtöbb reformátussal. Ehhez hasonlóan a 
reformátusság Bács-Kiskun, Fejér és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben jellemzQen a ma-
ximum 15 000 fQt számláló városokban található nagyobb arányban.

A községek kapcsán elmondható, hogy a református vallásúak kisebb, ám egyáltalán 
nem elhanyagolható része, 2001-ben 645 172 fQ, 2011-ben pedig 413 747 fQ falvakban 
élt. Ennek egyik okaként említhetQ a református népesség térszerkezeti eloszlásának azon 
jellegzetessége, hogy a többnyire s_r_ és kistelepüléses hálózattal rendelkezQ Baranyában 
és északkelet-magyarországi megyékben kiemelkedQ a reformátusok száma. A legna-
gyobb mérték_ csökkenés az elöregedQ népesség_ és a magas elvándorlási mutatókkal 
rendelkezQ térségekben (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar megye), valamint azokban 
a megyékben érhetQ tetten, ahol egyébként is kisebbségben vannak jelen a reformátusok 
mint GyQr-Moson- Sopron megye.

A falvak vallásstatisztikai adatait vizsgálva megállapítható, hogy a reformátusok rep-
rezentációja a 2000 fQs falvakig növekszik, ám az 500 fQnél kevesebb lelket számláló 
falvakban nem éri el az országos arányokat.

A területi adatokat elemezve látható, hogy a községi, nagyközségi jogállású települése-
ket tekintve 3000 fQnél húzható meg egy határ, melynél magasabb lakosságszámmal ren-
delkezQ falvakban Hajdú-Bihar és Pest megyében él a legtöbb református. A 3000 fQ alatti 

7. ábra: A reformátusok lélekszáma megyénként, települési jogállás szerinti bontásban

Forrás: KSH – Népszámlálás 2011 alapján saját szerkesztés
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falvak tekintetében a megye lakosságszámához viszonyítva Baranya, Borsod-Abaúj és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben él a legtöbb református. Baranya és Borsod-Abaúj-
Zemplén megye különösen az ezer fQ alatti lélekszámmal rendelkezQ településeken élQ 
reformátusok arányával t_nik ki. Részben köszönhetQ mindez az utóbb említett megyék 
s_r_, aprófalvas szerkezetének.

Összegezve elmondható, hogy Magyarország megyéit vizsgálva Borsod-Abaúj-
Zemplén, Hajdú-Bihar, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék emelkednek ki a refor- emelkednek ki a refor-
mátusok számát illetQen. A legtöbb városi református ezekben a legnagyobb terület_, ill. 
leginkább városodott megyékben él. Magas a községekben élQ reformátusok aránya a 
kistelepüléses szerkezettel rendelkezQ megyékben (7. ábra).

A pozitív belsQ, illetve nemzetközi migrációs egyenleg következtében GyQr-Moson-
Sopron és Pest megye kivételével Budapestre és az ország többi megyéjére is elmond-
ható, hogy 2001 óta csökkent a földrajzi terület lakónépessége, s vele együtt a reformá-
tus népesség száma is. Településtípusonként vizsgálva megállapítható, hogy arányait 
tekintve a legnagyobb mérték_ visszaesés a községekben és a megyei jogú városokban 
tapasztalható. Az elQbb említett településeken 35,87%-kal, 231 425 fQvel, az utóbb 
említetteken 32%-kal, 92 278 fQvel csökkent a reformátusok száma egy évtized alatt 
(8. ábra).

(IV. A református lakosság lakóhelyének térbeli struktúrája és annak jellegzetességei) 
A református népesség területi eloszlása igen egyenlQtlen Magyarország területén be-
lül. A kálvinisták fQ szállásterülete (9. ábra) az ország északkeleti része, nagyjából a 
Sarkad–Ózd vonaltól északkeletre esQ országrész. Ezen belül is a református népesség 
a Szatmári- és a Beregi-síkságra, a Bodrogközre, az egykori Gömör itt maradt részére, 
valamint a Bihari-síkságra koncentrálódik. Az ország többi részén jelentQsebb számban 
és arányban élnek reformátusok a Duna mentén, a fQvárostól délre, valamint a nyugat-
dunántúli római katolikus térségbe ékelQdQ Prségben9, de említést érdemel jelenlétük, 
ugyan kisebb számban és alacsonyabb arányban a magyarországi reformáció egyik böl-
csQhelyén, Baranyában is.

8. ábra: A református népesség arányának eloszlása, 
s annak változása településtípusonként

Forrás: KSH – Népszámlálás 2001, ill. 2011 alapján saját szerk.
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9. ábra: A református hívek települési megoszlása 2011-ben

Forrás: KSH – Népszámlálás 2011 alapján saját szerk.

Több érdekesség is szembet_nQ a területiség vizsgálata kapcsán. Míg Budapest és Pest 
megye mind társadalmi, mind gazdasági mutatókat tekintve az ország legdinamikusabban 
fejlQdQ területei közé sorolandó, addig a többi, reformátusok lakta megyék közül Borsod-
Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Baranya megyék egyes kistérségei több szem-
pontból hazánk legelmaradottabb vidékei közé tartoznak. Magyarország legrosszabb muta-
tókkal rendelkezQ kistérségei közül húsz (!) a szóban forgó megyékben található, Borsod-

10. ábra: A reformátusság jelenléte az ország 
leghátrányosabb helyzet_ (LHH-s) kistérségeiben
Forrás: www.nfu.hu alapján készítette Németh Ádám
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Abaúj-Zemplén megyében tíz (Ózdi, MezQcsáti, Edelényi, Szikszói, Szerencsi, Sárospataki, 
Abaúj-Hegyközi, Bodrogközi, Ercsi és Tokaji); Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében hat 
(Vásárosnaményi, Fehérgyarmati, Baktalórántházai, Mátészalkai, Csengeri és Nyírbátori); 
Hajdú-Bihar megyében egy (Berettyóújfalui) és Baranya megyében három (Sellyei, Szigetvári 
és Sásdi). A területi adatok vizsgálata azt mutatja, hogy a református felekezethez tartozók je-
lentQs része az ország legelmaradottabb kistérségeiben él. Ezen kistérségek közös jellemzQje, 
hogy jellemzQen rurális, aprófalvas, illetve alföldies típusúak. Térszerkezeti szempontból pe-
riférián helyezkednek el és gyenge vonzási képesség_ központokkal jellemezhetQek.10

Azokon a vidékies térségeken, ahol az ellenreformáció késQn, és relatíve kisebb ha-
tékonysággal m_ködött, a református középparasztságnak alakultak ki jelentQs bázisai. 
Az elmúlt évszázadban azonban ezeknek a református közösségeknek a társadalmi 
szövete fellazult, illetve a létalapjukat képezQ mezQgazdaságnak a népességeltartó 
képessége csökkent. Leszármazottaik tömegesen költöztek be a városokba, életformájuk 
urbánussá vált. A kiürülQ területre egyre nagyobb mértékben költöztek be a fQként a roma 
kisebbséghez tartozó szociálisan periferikus helyzet_ csoportok. A helyi elitcsoportok 
azonban még döntQen a korábbi társadalmi struktúrát képviselQk közül kerülnek ki. Vallási 
közösségeik megtartóereje nagy mértékben csökkent, de értékeikben, életvitelükben, 
társadalomszervezési mintáikban sokat megQriztek az Qsök örökségébQl.11

 Jelen tanulmányban bemutatott kutatásunk mellett a református felekezet_ oktatási intéz-
mények körében végeztünk kérdQíves felmérést. Az adatok feldolgozása során megállapítottuk, 
hogy az oktatási intézmények több mint 35%-a hátrányos helyzet_ településen található, egyötö-ötö-
dükben a tanulók több mint fele hátrányos helyzet_ családból érkezik, s a roma tanulók aránya 
a hátrányos helyzet_ óvodák, iskolák nagy részében 10-30% közötti, de néhány intézményben 
50% feletti. Térbeli megoszlást tekintve Észak-Magyarországon a legmagasabb (50,1–61,8%) a 
református oktatási intézményekben tanuló hátrányos helyzet_ diákok aránya, de a dél-dunán-
túli, az észak-alföldi és dél-alföldi megyék iskoláinak mutatói is 40-50% feletti arányt jeleznek.

(V. Demográfiai változások) A korcsoportonkénti adatokat vizsgálva szembet_nQ, 
hogy a református vallásúak körében az egyik legnagyobb mértékben a huszonkilenc 
éven aluliak száma csökkent (2011-ben 38,6%-kal kevesebb a korosztály tagjainak 
száma, mint 2001-ben). 2011-ben 153 418 fQt regisztráltak a 30–39 éves korosztály- 418 fQt regisztráltak a 30–39 éves korosztály-418 fQt regisztráltak a 30–39 éves korosztály-
ban, akik közül 2001-ben, tehát az akkori 20–29 éves korosztályban 211 229 fQ, ma- 229 fQ, ma-229 fQ, ma-
gát reformátusnak valló egyént számláltak. Ebben a korosztályban a visszaesés nem 
magyarázható a nagymérték_ halandósággal, más, demográfiai okokon túlmutató 
tényezQk játszhattak szerepet a magukat reformátusnak vallók számának apadásában. 
A második legnagyobb mérték_, mintegy 40,67%-os visszaesés a 40–49 éves korosz-
tály tagjainak számában tapasztalható. 2001-ben a 30–39. életévükben járó korosztály 
tagjai között még 195 333 személyt jegyeztek, ugyanez a korosztály tíz év elteltével 
2011-ben (tehát a 2011. évben a 40–49. évesek korosztálya) csupán 143 293 tagot 
számlált. Legkisebb mértékben, 9,07%-kal a hatvan éven felüliek aránya fogyott. A 
fiatal korcsoportok arányának drasztikus visszaesésével és az idQsebb korosztályok 
részarányának kismérték_ csökkenésével a felekezethez tartozók korstruktúrája egyre 
idQsödik (11. ábra).

A felekezethez tartozó népesség családi állapotát tekintve kimutatható a házastársi 
kapcsolatok szétesésének tendenciája. 2001-ben a reformátusok 47,08%-a élt házastársi 
kapcsolatban, ám ez a szám 2011-re 5,42%-kal csökkent. Ezzel párhuzamosan nQtt az 
elváltak (+1,8%), az özvegyek (+1,27%) és a magukat hajadonnak/nQtlennek tekintQk 
(+2,33%) száma.
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A református népesség legmagasabb iskolai végzettségét vizsgálva kijelenthetQ, 
hogy 2011-ben az oktatási rendszerben 44,97%-uk, azaz 518 822 fQ legfeljebb az 
általános iskola nyolcadik évfolyamáig jutott el. Ez azért is érdemel figyelmet, mert 
a felekezethez tartozók között csupán 146 437 fQ 14 éven aluli állampolgárt jegyez- 437 fQ 14 éven aluli állampolgárt jegyez-437 fQ 14 éven aluli állampolgárt jegyez-
tek, akik a református népesség 12,7%-át képezik. A felekezethez tartozók 17,4%-a, 
200 658 fQ rendelkezik szakmai oklevéllel, 23,7%-a, 273 680 fQ érettségivel és csupán 
13,9%-a, 160 294 fQ fQiskolai, egyetemi végzettséggel. Az alacsony iskolai végzettség 
hátterében több meghatározó tényezQ rejlik: a református népesség döntQ hányada, 
41%-a községekben, jellemzQen az aprófalvas szerkezet_ északkelet-magyarországi 
térségben él. A kistelepülések és az ott élQ lakosság az oktatáshoz való hozzáférés szem-
pontjából hátrányos helyzetben van, amit tetéz a református népességen belül az idQs 
korosztályok, azon belül a hatvan éven felüliek magas aránya (31%). A reformátusok 
által legmagasabb arányban lakott megyék közül Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
kiemelkedQ, 25%-os azon reformátusok aránya, akik nem végezték el az általános is-
kolát. A legalacsonyabb értéket Budapesten lehet kimutatni, ott a reformátusok 12%-a 
nem rendelkezik általános iskolai végzettséggel, nyilván mindkét helyen a 14 alatti 
korosztály adja ennek az értéknek a döntQ hányadát. A tizennyolc évnél idQsebb re-
formátusok 7,97%-a (129 467 fQ) rendelkezett 2001-ben középiskolai érettségivel és 
28%-a (454 532 fQ) fQiskolai, egyetemi diplomával. A legtöbb érettségizett református 
Budapesten él, a budapesti reformátusság 31%-a tette le az érettségi vizsgát. Ez az ér-
ték Pest megyében kiemelkedQ, 25%, ezentúl Baranya megyében a statisztika 24%-os 
arányt mutat az érettségizettek tekintetében. A felsQfokú végzettséget megyei szem-
pontból vizsgálva elmondható, hogy azokban a hagyományos református térségekben, 
ahol tradicionális felsQoktatási képzQhelyek m_ködnek, magasabb a felsQfokú végzett-
ség_ reformátusok aránya. Ez az érték Budapesten a legkiemelkedQbb, a fQvárosban élQ 
reformátusok 27%-a rendelkezik felsQfokú végzettséggel. Ez az arány Pest megyében 
15%, Baranyában 13% és Hajdú-Bihar megyében 12%.

11. ábra: A magukat reformátusnak vallók számának változása, 
korcsoportonkénti bontásban

Forrás: KSH – Népszámlálás 2001, ill. 2011 alapján saját szerk.)
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Mint ahogy arról már a bevezetQ fejezetekben szóltunk róla, az összlakosságban a ma-
gukat egyházhoz tartozónak vallók számának drasztikus csökkenése mögött társadalmi, 
gazdasági tényezQk sora húzódik. A református vallásúak számának apadásában szerepet 
játszanak a rossz demográfiai mutatók, mint az elöregedQ népesség, a felekezeten belül 
magas arányban jelen lévQ alacsony kvalifikációjú csoportok és az a tény, hogy jelentQs 
a reformátusság jelenléte a kistelepüléseken, illetve hátrányos helyzet_ térségekben, vagy 
közülük többen maguk is hátrányos helyzet_ családok tagjai, ahol a várható élettartam is 
rövidebb.
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