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Hazámat megálmodom 

Anyámmá édesgetem... 

Előszó helyett 

A településeknek, csakúgy mint a népeknek, 
adott a múltjuk. Nemzetek esetében ezt történelemnek 
nevezzük. 

Az egyén, a család múltja a kis közösség 
együttes, a népek által megélt, megszenvedett 
történések együtt alkotják a nemzet történelmét, s a 
sokaság múltidejüségét — a tapasztalások, tanulságok, 
át- és megélt időt — mondjuk világtörténelemnek. 

E nagy egész kicsiny részéről, egy kis közösség, 
egy falu múltjáról és jelenéről ad sajátos jelentést e 
kötet. 

S bár a nagy egészhez képest még a résznek is 
csak szeletét tárja fel, talán jó arra, hogy tükröt tartson 
elénk. Tükröt, melyben magunkra ismerhetünk, mely 
nem torzít, hanem a lényeges dolgok igazságtartalmát 
rögzíti, s ezzel adalékot kínál a továbbgondoláshoz, a 
helyes következtetések levonásához. 

Rát községbe hívom meg önöket. Egy kicsiny 
kárpátaljai magyar faluba, mely gyökereivel konokul 
kapaszkodik ezerszáz éves kárpát-medencei létünkbe, 
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a magyarság régmúltjába, mely a trianoni gyötörtetést 
ugyanúgy szenvedte, mint a malenkij robot 
embertelenségét. S, mely azzal, hogy van, hogy lakói 
pentaton dalokat énekelnek, hogy a magyarság itt nem 
érdem, hanem megélendő jelen, bizonyította: sohasem 
valakik ellen, de értünk, mindazért amit a szó jelent -
magyar - élni, tenni érdemes. 



Bevezető 

Jelen kötet a tudományos igénnyel kutató 
számára bizonnyal némileg eklektikusnak tűnik, hisz 
egy rendszerező kutatás tanulságait összegző munka 
mellett az újságírásjegyeit magán viselő rész is talál 
benne. 

Amikor vállaltam e kettősséget, úgy véltem, a 
hátrányból sikerül előnyt kovácsolnom oly módon, 
hogy eddig publikálatlan tényanyagot adok a kutató 
kezébe, illetve figyelemre érdemes írást vidékünk 
múltja iránt érdeklődő olvasó számára. 

Nem titkolt célom az is, hogy a rátiak 
önmagukról , ha nem is teljes, de valóságot tükröző 
képet kapjanak. 

Tisztelettel ajánlom hát e kötetet mindazok 
figyelmébe, akik érdeklődnek kisebbségbe szorult 
magyarságunk múltja je lene iránt, azzal a gondolattal, 
hogy a részben is fellelhető a nagy egész igazsága. 





I. RÉSZ 





1. FEJEZET 

EZT JEGYEZTÉK FEL A 
KRÓNIKÁKBAN 

A Reformata Kis Rathi Eklesianak Jószágai: 
1. Az 1788-ban újonnan épült fa Templom 

palánkos kerítése. 
2. A Parochialis ház és fundus a Templomtól 

északra, melynek északi szomszédja Ttes Tahij (?) Úr 
jobbágyos Telke, délről pedig az oskola. 

3. Az Úr Asztalához való szent készületek ezek: 
4. Az Asztalon egy rojtos szélű tarka szőnyeg 
5. Egy nagy zöld korsó és egy kisebb fejér 

cserépkorsó 
6. Egy talpas arannyal futtatott szélű és aljú ezüst 

pohár 
7. Egy Négy fejér abrosz. 
8. Négy kivarrott fejér keszkenők 
9. Öt egész selyem külömbkülömbféle virágos 

keszkenők. 
10. Hét fél selyem tarka keszkenők 
11. Két Ón tányér melyet tartanak az Eklésia 

Ládájában. 
12. Vagyon az Urasztalára való kenyeret el szegitő 

kés. 



13. Vagyon az Oskola Melynek heje alatt Egy Nagy 
Szép Soltár. 
Ezen Kis-Ráthi Reformata Eklésia maga tulajdon 

kőtségén öntetett Eperjesen egy pár Harangot Lecherer 
Ignátz Harangöntö által, Mely egész 1793-dik 
esztendőben, Julius Havának 23-dik Napján készen le 
is hozattatott Ungvárra azon Harang Öntő által, onnan 
pedig Magunk alkalmatosságán le hoztuk ide Kis 
Rátba, és azon Napon harang lábra mind kettőt fel is 
tevén Délesti Isteni tiszteletre Könyörgésre Kedd napon 
mind kettővel mindjárt harangoztúnk Nagy őrömmel 
Istennek tisztelvén, és hálát adván jó Istenünknek. 

Vagyon mind két harangon illyen írás, vagy 
mettszés: Tieri fecit Ecclesia Helvetica Confessionis 
Kiss Rathensis Sumptibus Comunitatis in Honorem Dei 
1793, és mind kettőnek a derekán egy egy három ágú 
virágocska. 

A nagyobbik két masa és hatvan font tudniillik 
260 font. A kissebbik egy masa és 61 font tudniillik 
161 font. Fontja 15 garas... 

Más Joszágok Mezeik mellyeknek egész 
munkájokkal az Eklesia tartozékai 

1. A Gálots felől való részén Határunknak a 
Görbésben vagyon öt köböl vetés alá való szántó föld 
a Pap kezire. Ugyan ott az Oskola Mester kezire hat 
véka alá 

2. Más oldalon Császlóc felől a liget alatt 
hasonlóképen a Pap kezire vágynák öt Köböl alá való 
földek. Ugyan ott hat véka alá az Oskola Mester részire. 



A Két harangokért mind öszve Koronájával, 
ütőjével, és azt tartó szijjával együtt fizettünk: 
háromszáz huszonkilenc Német forintokatt, a be 
hozásáért Négy Német forintokat és így mind összve 
háromszáz harminc három Re 333 Rheny 
forintokat. 

Öntettek ezen Két Harangok Isten Ditsőségére 
Jánosi György Predikátorságába, Gyüre Mihály Oskola 
Mesterségébe, Szabó János Kurátorságába Jakubát 
János Bíróságába. 

Consistoriális személyek ezek: Szopó János, 
Ádám András, Ádám János, Öri Kováts István, Kováry 
Pál, Jakubát János. 

Egyházi!: Szamai Mihálly. 
Kis Ráth. 1793. 23dik July sig par Georg Jánosi 

Ezen Kis Ráti ekklesia Kő Templomjja a Fa 
Templom elejibe kezdet épülni az 1813 dik esztendő 
Május 10 dik napján. De Félbe szakadván az épités 
pihene egész 1822 dik esztendeig, amikor hozzá fogván 
jó Istenünk segedelmével a kő fal azon esztendőben 
fel emeltetett, következett 1823 dik esztendő Junius 9 
dik napján a fa munka elkezdődött s Gombja azon 
napon hellyére fel emeltetett buzgó hála adások között; 
ugyan azon Esztendőben November 9 dik napján a fentt 
emiitett két Harang a föld szinén lévő fa lábakról a 
Toronyba helyre tétettek, és azon napon Szerdán 
Reggel Isteni tiszteletre, könyörgésre mind kettővel 



mindjárt harangoztunk nagy örömmel újra Istennek 
szentelvén, és hálákat adván jó Istenünknek 

elvégződött 1824-ben July 21 kén 

Böszörményi József Predikátorságában, Benyéki 
József Rectorságában, Ádám János Kurátorságában. 
Consistoriális személyek ezek: Szabó János, Demes 
Mihály Illár András Fábián György Danes András, 
Fábián Páll Jakubát György, Kováts Pál, Kováts István, 
Ifj. Ádám János, Ifj. Fábián Páll. 



2. FEJEZET 

KISRÁT 
( Irta: Haraszty Károly ) 

Kisrát ( Raath 1417; Kizrath 1427 ) ősrégi magyar 
település. Plébániáját már az 1332. évi pápai 
tizedjegyzet felemlíti. Ősi birtokosa a Ráthy család volt, 
mely több igen tekintélyes állású embert adott a 
vármegyének. ( Gergely főjegyző volt, György, István, 
Pál, Zsigmond előkelő nemes földesurak.). Később 
birtokos lett itten többek között a Mokcsay család is. 
'599. július 6-án Kutasy János, Magyarország prímása 
és Rudolf király magyarországi helytartója parancsot 
ad ki, hogy Mokcsay Balázst Ruszkai Dobó Ferenc, 
Bars megyei főispán Kisrát nevű birtokába iktassa be. 
Ez a Mokcsay Balázs 1590-ben Ung megye táblabírája 
és Szerednye várának kapitánya volt. Birtoka 12 Ung 
megyei községre terjedt ki. A plébánia a hitújítás 
korában elpusztult, s több mint másfélszáz éves 
szünetelés után csak 1718-ban kelt életre ismét Ráthy 
Gergely és felesége, Kállay Mária buzgólkodása 
folytán. 

A kisráti református egyház a XVII. század elején 
már fennállott. Megerősítik ezen állítást az 1795. évben 
kelt jegyzőkönyvekben található utalások az 



egyházmegyei jegyzőkönyvekre, melyek szerint " az 
1625-béli Jegyző Könyvnek 133-dik levelén látszik" 
hogy t.i. Kisrát már a múlt századokban is "Mater 
Ekklesia" volt, a falu közepén épült kőtemplommal és 
parókiával. Az 1693-ban Szennán tartott e. m. gyűlés 
pedig Miskolczy Istvánt rendelte Kisrátba 
prédikátornak. E két adat meggyőzően beszél az egyház 
ősrégi múltja mellett. 

A kisrátiak ősi múltjára vonatkozó eme fontos irat 
különben így szól: "Kis Ráth Mater Ekklésia 
helyeztetett T. N. Unghvár Vármegyében, ugyan az 
Unghvári Helv. Confession lévő Tractusban. Ez régibb 
időben is Mater Ekklésia lévén, volt a Helység közepén 
akkor kő Temploma, amelyet most a Catholikus 
Atyafiak bírnak, de azon régibb időnek viszontagságai 
miatt attól elesvén - ( mily erőtlen és homályos célzás 
az ellenreformáció erőszakoskodásaira, melyek között 
templomukat és minden vagyonukat elvesztik a ráti 
reformátusok! ) - újra Materisáltatott 1786-dik 
esztendőben, megnyervén a kegyelmes királyi 
engedelmet új fa templomnak felépítésére. Mely 
templom fel is építtetett a dél felől lévő faluvégen, a 
napnyugati soron 1788-ban, melynek hossza 6 öl és 
fél, szélessége három és fél. Ugyanekkor paróchiális 
helynek is Felséges rendelésből mutattatott ki és 
adattatott 59 öl hosszúságú és 18 öl szélességű telek a 
T. földes uraságok és a T. N. Vármegye Deputatussai 
által, mint ugyan e mellett egy rendben Oskola mesteri 
helynek is 54 öl hosszúságú és 6 és fél ölnyi szélességű 



telek..." "Harangja vagyon kettő, a nagyobbik két mázsa 
és 60 font, a kisebbik két mázsa és 61 font. Mind kettőn 
ily öntés vagyon: Fieri fecit Ecclesia Helvetica 
Confessionis Kis Rathensis sumptibus Comunitatis 
(közadakozásból) in honorem Dai 1793" . Egyéb java 
ezen Ekklésiának nints." (Egyházmegyei levéltár) 

Amint e sorokból is kitűnik, az ellenreformáció 
zaklatásain és szenvedésein ez az egyházközség is 
keresztül ment. Kőtemplomát már a szécsényi 
országgyűlés is visszaítéli a katholikusoknak, mely 
"transactio" azonban csak papíron történt meg. A 
templom tényleg még egy ideig a reformátusok 
birtokában maradt ugyan, de lepecsételve, használaton 
kívül állott, amígnem, 1718-ban végleg a katholikusok 
hatalmába jutott. Templomukat és paróchiájukat 
elvesztve a református hívők 1786-ig, tehát 68 
esztendőn keresztül, a kisgejőczi reformátusok 
templomát látogatták. Ez idő volt a ráti reformátusság 
életének legszomorúbb és legsötétebb korszaka, melyre 
a virradatot a IE József császár uralkodásával 
beköszöntött liberálisabb korszellem hozta meg. 
Hasonló helyzetben volt ez időben Szűrte is. 

E két árván maradt gyülekezet szinte egy időben 
küldte fel alázatos instanciáit a budai helytartóságon 
keresztül a felséges trón elé templomépítés végett. A 
helytartótanács nem látja semmi akadályát annak, hogy 
a két község egyikében közös református templom és 
iskola építtessék ( 1786 X. 12.). De a kegy inkább Szűrte 
felé hajlik. A helytartótanács Kisrátot Szürtéhez kívánja 



affiliálni. Az újabb sok "instanciázásnak" végre is az 
lett az eredménye, hogy úgy Szűrte mint Kisrát 
engedélyt kapott az építkezésre. E királyi engedélyre 
Árva Krucsai Krisztina bárónő, mint kisráti földesúr, 
templomhelyet jelöltetett ki. "Minthogy felséges 
Urunk, az Kegyelmes Császár megengedte, Kis Rátban 
a Reformátusoknak Templomot építeni, egyszersmind 
megparancsolta, hogy az földes Urak közönségesen 
helyet mutassanak, arra való nézve kiküldöttem magam 
helyébe Fejér András Assessor Urat Tiszttartómmal 
együtt, s ennek előtte egynehány nappal, ki is 
mutatódott; részemről nints más difficultas, — hanem 
hogy egy Selléremnek ottan már felépült Házának el 
kelletik romlani, az helyett nékem az általam 
kimutatandó funduson a Kis Ráthi Gazdák tartozni 
fognak hasonló házat mennél előbb megkészíteni. Ezen 
levelemet nagyobb bizonyságra adom. Bozos 11. 
Januarii 1787. Árva Krucsai Krisztina". 

1787 jan. 13-án bölcsei Buday István, illetve febr. 
24-én ugyanő és Buday Karitas és Mária földbirtokosok 
paróchiális telket adnak nagyon csekély 
ellenszolgáltatásért a kisráti reformátusoknak. 

1788-ban már fel is lett szentelve a templom, 
melynek tornya nem, csupán fa haranglába volt. A 
templommal egy időben épült fel a lelkészlak, meg az 
"oskolaház" is, összes szükséges melléképületeivel. Az 
egyházközség ez időben 350 lelket számlált. 

Az ellenreformáció által nagyon meggyötört 
gyülekezet tehát végre szabadon gyakorolhatta vallását, 



saját templomában, saját papjával. Pedig az 
ellentmondásnak megtestesült szelleme ott lakozott a 
községben a hitbuzgó katholikus Ráthy család képében, 
amely fokozott hévvel szolgálta mindenkor Róma 
akaratát. 

Mikor az ungi r. k. főesperesség 1804. évben az 
egri püspökség kebeléből az alakuló szatmári püspöki 
megye részeképpen kiválott, a területén működő 10 
plébánia között ott találjuk a kisrátit is, melyet az 
e l lenreformáció táborába szegődött Ráthyak 
támasztottak fel hamvaiból. 

Az ismét anyásított református gyülekezet 1812. 
Esztendőben kőtorony alapját veti meg. Az építkezés 
azonban elhúzódott egészen 1823-ig. Majd három évvel 
később (1826), miután az 1787-ben földbe ásott 
ágasokon épült lelkészlak immár megavult , 
közköltségen és közös munkával új lelkészlakot emelt. 

Az áldozatkész kis egyházközséget azonban egyre 
jobban nyomta a szegénység, mely minden további 
alkotásra szinte képtelen lett. Lelkészének és 
tanítójának javadalma csak a proventusból állátt 
(párbér), szántóföldje egyiknek sem volt. A szegény 
hitközségi tagok, hogy a lelkész és tanító tartás súlyos 
gondjaitól legalább részben szabaduljanak, 1829-ben 
még a csekély lelkészi és tanítói díj levél csökkentésétől 
sem riadtak volna vissza, ha a traktus ebbe beleegyezik. 

Az eklézsia teherbírása a minimumra szállott alá, 
úgy hogy tehetetlenül volt kénytelen szemlélni 
fatemplomának napról-napra való romlását. E nehéz 



helyzetben azonban a község közbirtokos nemes urai 
siettek az egyház segítségére, kik 1838. Szept. 1. napján 
az alábbi adományozó levelet állították ki: "Mi alább 
irt k. Ráth helységének köz-Birtokosai a mult 1837-ik 
évben lefolytatott öszvesitő pörünk végrehajtása 
alkalmával, — tekintetbe vévén a Ref. Vallást követő 
helységünk adózó népének szegény sorsét, — az 
törvény által a Reform. Ekklésiának és Rectornak adott 
6 köböl legelő illetőségén felül, az emiitett Ref 
Ekklésiának egy egész, a Rectornak pedig fél és igy 
öszvesen másfél telek utáni állományú földet köz 
akarattal ajándékozunk, oly formán: hogy az egy telek 
utáni földet a K. Ráthi Ref. Ekklésia mind addig 
békességesen bir ja és használ ja , míg annak 
jövedelméből omladozó félben lévő templomát fel nem 
épiti, — felépítvén pedig a Templomot, az egy telek 
utáni állomány föld a Nagytiszt. Superintendentiának 
szabad rendelkezése alá essen; — a rector pedig fél 
telki állományú földjét mindenkor szabadon birja és 
használja. Melyről is adtunk ezen bizonyság levelünket 
nevünk aláírásával megerősítve. Költ K. Rathban Sept. 
1-ső napján 1838. Észtben. Beölsei Buday Mihály; 
Komjáthy Apollónia, Tomcsányi László elmaradott 
özvegye; Beölsei Budai Vincze, ugy is mint Tettes 
Beöltsei Buday János Urnák tövényes 
meghatalmazottja; Felső Rásztóczi Matuska István, úgy 
mint Méltóságos Báró Horváth József Urnák tellyes 
hatalmú biztosa. R H." A hitközség mindamellett, hogy 
jelentős segítséghez jutott, új templomának alapkövét 



csak 1852. Jun. 15-én tehette le. Építése azonban csak 
1864-ben nyert befejezést. 

Ugyanez évben kezdik építeni az újonnan 
megválasztott ifjú lelkész, Morvay József részére az 
új lelkészlakot, melyet az ö hosszú lelkészkedésének 
ideje alatt több ízben is megjavítottak. Ugyancsak 
Morvay József építtette a tanítói lakást, majd a törvény 
rendelkezéseinek megfelelő új iskolatermet is. Az 
iskola, templom és parókia körül kőalapon díszes vas 
rácskerítést készíttetett és 1914. évben az elavult régi 
két harang helyett új harangokat öntetett, melyek 
egyikét a háború során elrekvirálták, a másikat később 
újra öntötték. Főként ennek a lelkésznek érdeme, hogy 
az egyházközség vétel útján 16 hold szántóföldhöz 
jutott, melynek jövedelme azóta biztos alapját képezi 
az egyház fenntartásának. 

A jelenlegi lelkészlak 1923-ban épült. Két új 
harangját 1928-ban öntette az egyház közadakozásból. 
Az iskola alapításáról semmi határozottabb feljegyzés 
nincs. Az 1787-es jegyzőkönyvek tesznek ugyan 
említést "Oskola Mester"-ről és "Oskola Ház"-ról, de 
maga az iskola alapítása a homályba vész. 1791 előtt 
már volt tanítója az egyháznak: Magyar Sámuel. Azon 
túl csupán a tanítók nevét tudjuk, de semmi 
érdemlegeset az iskola működéséről. A régi kis iskola 
helyett 1850-ben új iskolát épít az egyház. 1881-ben 
ismételten. A mai modern tágas iskola 1910-ből való. 

Lelkészeinek névsora hiányos: Miskolzcy István 
1693, Bevcs József 1787-1791, Balótzy Ferenc 1787-



1793, Jánosi György 1793-1801, Kalán János 1801-
1805, Kazaz László 1805-1808, Árvay György 1808-
1815, Literáti Pál 1815-1823, Csorna Böszörményi 
József 1823-1828, Szkárosi István 1829-1832, Czövek 
Mihály 1832-1835, Göntzy Károly 1835-1856, Kádos 
András 1856-1864, Morvay József 1864-1921 (57 
évig), Varga József 1922-1925, Kőmíves Sándor 1925-
1927, Gönczy Pál 1928-tól. 

Tanítók: Magyar Sámuel ?, Gyüre Mihály 1791-
1798, Diós József 1798-1804, Szabó Mihály 1804-
1807, Diós József 1807-1811, Kovács Mózes 1811-
1812, Benyéky József 1812-1825, Makkay András 
1825-1830, Vitális György 1830-1835, Kassay Károly 
id. 1835-1847, Kassay Károly ifj. 1848-1849, Német 
János 1849, Balla Gábor 1850-1854, Gyüre Sámuel 
1854-1858, Pallay János 1858-1873, Fábián István 
1872-? (helyettes), Csengeri Jenő 1874-1875, Nagy 
József 1875-1886, Tóth Ferenc 1887-1889, Karabélyos 
Gyula 1889-1929. 1930 óta Orémus Kálmán. 

Gondnokok: Szabó János 1793-?, Ádám János 
1825-?, Szűcs András 1850-1851, Kovács István 1852, 
Jakubát János 1853, Kovács János 1854-1855, Szűcs 
András 1855-1862, Ádám József 1863-1865, Kovács 
János 1865-1870, Ádám József 1871-1873, Hajdú 
József 1874, Jakubát János 1875-1877, Fábin József 
1878-1884, Illár István 1885-1886, Ádán József 1886-
1888, Ádám János 1889, Jakubát János 1889, Palotay 
József 1890, Haj hú József 1891-1892, Fábián József 
1893-1897, Ádám József 1898, Illár János 1913-1916, 



Ádám János 1917-1919, ifj. Illár József 1920-1922, 
Szabó Ferenc 1923-1925, Hajdú István 1926-1927, és 
Ádám Ferenc 1927 óta. 

A legrégibb idö óta szereplő, s ma is élő családok 
a következők: Szopó, Szabó, Palotai, Ádám, Fábián, 
Illár, Kovács, Danes, Demes Hajdú. 

Kisrát azon egyházak közé tartozik, melyek a 
nagymérvű amerikai kivándorlás következtében alig 
népesednek. Csaknem változatlanul az átlagos 
létszámot mutatja a statisztikája. 1788-ban a lelket 
száma 350, 1856-ban 322,1904-ben 267, 1913-ban 
Nagyráttal együtt 390 (355+37), ma 330. 

Posta, távíró, vasútállomás Sziirtén (1,9 km). Piaca 
Ungvár. Lakosai magyarok. 

(Az Ungi Református Egyházmegye 
Adalékok az Ungi Református Egyházmegye 
történetéhez, Nagykapos, 1931.) 





II. RÉSZ 

Az anyakönyv tanúsága 
(1790-1840) 



1. FEJEZET 

...Stéfán tiszteletes keze bizony megremegett 
amikor átadta az évszázados egyházi iratokat. 

—Vigyázz rá juk— mondta .—Munkád 
végeztével kerüljenek oda, ahol a legnagyobb becsben 
őrzik, az anyagyülekezetbe. 

Azt ígértem, hogy amikor e kötet napvilágot 
lát, a becses forrásanyagot az egyház, a közösség 
szolgálójának kezébe visszateszem. 

Ezek után lássuk, miről is mesél az 
anyakönyv... 



1790 
születések száma: 6 
(két fiú: Pál, István; négy lány: Ilona (2), Anna, 

Mária) 
házasságkötések száma: 11 
halálozások száma: 6 
(50 éves (1), 46 éves (1), 40 éves (1), 10 éves 

(1), 3 - nem érte el 1 éves korát 

1791 
születések száma: 22 
(tizennégy fiú: János (6), István (4), Mihály, 

György, András, Ferenc; nyolc lány: Mária (3), Borbála 
(2), Katalin (2), Zsuzsanna) 

házasságkötések száma: nincs adat 
halálozások száma: 5 
(30 éves (2), 3 éves (1), 2 - nem érte el 1 éves 

korát 

1792 
születések száma: 23 
(tíz fiú: István (3), András (2), György (2), 

Mihály (2), János; tizenhárom lány: Mária (4), Borbála 
(4), Katalin (2), Erzsébet, Zsuzsanna, Julianna) 

házasságkötések száma: 4 
halálozások száma: 5 
(30 éves (2), 3 éves (1), 2 - nem érte el 1 éves 

korát 



1793 
születések száma: 26 
(17 fiú: István (4), Mihály (4), György (4), 

András (3), János, József; kilenc lány: Zsuzsanna (2), 
Mária (2), Erzsébet, Borbála, Katalin, Ilona, Anna) 

házasságkötések száma: nincs adat 
halálozások száma: 10 
(24 éves (1), 23 éves (1), 2 éves (3), 1 éves (1), 

6 hónapos (1), 5 - nem érte el 1 éves korát) 

1794 
születések száma: 24 
(14 fiú: András (8), József (3), István (2), 

Mihály; 10 lány: Borbála (5), Erzsébet (3), Julianna, 
Zsuzsanna) 

házasságkötések száma: 1 
halálozások száma: 5 
(65 éves ( 1 ), 52 éves ( 1 ), 6 éves ( 1 ), 1 éves ( 1 ), 

5 hónapos ( 1 ), 1 - nem érte el 1 éves korát) 

1795 
születések száma: 22 
(14 fiú: János (3) Mihály (3), György (3), 

András (2), József, Sámuel, István; nyolc lány: Borbála 
(3), Éva (2), Erzsébet, Katalin) 

házasságkötések száma: 3 
halálozások száma: 13 
(9 éves (1), 8 éves (1), 5 éves (1), 4 éves (1), 3 

éves (2), 2 éves (2), 5 - nem érte el 1 éves korát) 



1796 
születések száma: 24 
(10 fiú: János (3), András (2), István (2), József, 

Mihály, Sámuel; 14 lány: Borbála (5), Erzsébet (5), 
Mária (3), Zsuzsanna) 

házasságkötések száma: 7 
halálozások száma: 5 
(60 éves (1), 39 éves (1), 8 éves (1), 4 éves (1), 

3 éves (1)) 

1797 
születések száma: 20 
(11 fiú: István (5), András, Pál, György, Mihály, 

János, József; 9 lány: Katalin (3), Zsuzsanna (2), 
Borbála (3), Erzsébet) 

házasságkötések száma: 5 
halálozások száma: 7 
(65 éves (1), 54 éves (1), 50 éves (1), 17 éves 

(1), 4 éves (1), 3 éves (1), 1 éves (1)) 

1798 
születések száma: 16 
( 5 fiú: Mihály (2), Pál, András, István; 11 lány: 

Mária (4), Borbála (3), Anna (2), Ilona, Zsuzsanna) 
házasságkötések száma: 2 
halálozások száma: 3 
(60 éves (1), 3 éves (1), 2 éves (1) ) 

1799 
születések száma: 29 



(16 fiú: István (6), András (3), János (3), József 
(2), György, Mihály; 13 lány: Borbála (3), Erzsébet (3), 
Mária (4), Zsuzsanna, Julianna, Katalin) 

házasságkötések száma: 3 
halálozások száma: 10 
(67 éves (1), 16 éves (1), 12 éves (2), 8 éves 

(1), 7 éves (1), 6 éves (1), 5 éves (1), 3 éves (1), 2 éves 
(1), a születettek közül 2-2 iker) 

1800 
születések száma: 21 
(7 fiú: István (3), János (3), György; 14 lány: 

Borbála (5), Erzsébet (3), Mária (4), Julianna, Anna) 
házasságkötések száma: 5 
halálozások száma: 8 
(80 éves (1), 70 éves (1), 65 éves (2), 60 éves 

(1), 54 éves (1), 10 éves (1), 4 éves (1), 3 éves (1)) 
(a születettek közül 1 nyomorék) 

1801 
születések száma: 19 
(10 fiú: János (2), Mihály (2), György (2), 

István, András, Pál, József; 9 lány: Zsuzsanna (3), 
Mária (2), Katalin, Borbála, Anna, Erzsébet) 

házasságkötések száma: 0 
halálozások száma: 9 

(60 éves (1), 50 éves (2), 6 éves (1), 4 éves (1), 
3 éves (3), 1 éves (1)) 



1802 
születések száma: 21 
(10 fiú: János (4), József (3), Mihály, Ferenc, 

András; 11 lány: Mária (3), Erzsébet (3), Borbála (3), 
Zsuzsanna, Ilona) 

házasságkötések száma: 1 
halálozások száma: 19 
(60 éves (Г), 51 éves (1), 50 éves (1), 4 éves 

(2), 1 éves (1), a többiről nincs adat) 

1803 
születések száma: 21 
(11 fiú: János (4), József (2), György (2), András 

(2), István; 10 lány: Borbála (4), Mária (4), Anna, 
Zsuzsanna) 

házasságkötések száma: 9 
halálozások száma: 14 
(az elhalálozottak életkoráról nincs adat) 

1804 
születések száma: 14 
(6 fiú: János (3), József, Mihály, István; 8 lány: 

Borbála (4), Zsuzsanna (2), Veronika, Mária) 
(egy gyerek fattyú) 
házasságkötések száma: 2 
halálozások száma: 8 
(az elhalálozottak életkoráról nincs adat) 



1805 
születések száma: 25 
(10 fiú: János (5), István (3), Mihály, József; 

15 lány: Borbála (6), Erzsébet (4), Mária (4), Ilona) 
házasságkötések száma: 1 
halálozások száma: 23 
(80 éves (1), 78 éves (1), 73 éves (1), 63 éves 

(1), 50 éves (1), 36 éves (1), 7 éves (1), 5 éves (4), 4 
éves (1), 3 éves (1), 2 éves (4), 1 éves (1), a többiről 
nincs adat) 

1806 
születések száma: 24 
(16 fiú: János (9), György (2), Károly, József, 

Ferenc, Pál, András; 8 lány: Mária (3), Borbála (3), 
Erzsébet, Ilona) 

házasságkötések száma: 5 
halálozások száma: 14 
(68 éves (1), 50 éves (1), 48 éves (1), 49 éves 

( 1 ), 39 éves ( 1 ), 14 éves ( 1 ), a többi nem érte el 1 éves 
korát) 

(1 ikerpár született, egyikük meg is halt) 

1807 
születések száma: 20 
(11 fiú: János (2), György (2), István (3), Ferenc, 

Mihály, József, András; 9 lány: Mária (3), Zsuzsanna 
(3), Borbála (3)) 



házasságkötések száma: 5 
halálozások száma: 5 
(32 éves (1), 28 éves (1), 8 éves (1), 2 éves (1), 

6 napos (1)) 

1808 
születések száma: 20 
(11 fiú: János (4), András (2), István (2), József, 

Mihály, Ferenc; 9 lány: Zsuzsanna (3), Erzsébet (3), 
Mária (2), Anna) 

házasságkötések száma: 5 
halálozások száma: 17 
(34 éves ( 1 ), 23 éves ( 1 ), 7 éves ( 1 ), 6 éves (2), 

4 éves (1), a többi nem érte el első életévét) 

1809 
születések száma: 17 

(9 fiú: János (2), András (1), István (2), József 
(3), György; 8 lány: Erzsébet (4), Borbála (2), Mária, 
Julianna) 

házasságkötések száma: 5 
halálozások száma: 7 
(7 éves (1), 6 éves (1), 4 éves (1), 2 éves (1), a 

többi nem érte el első életévét) 

1810 

születések száma: 19 
(10 fiú: János (3), József (3), György, Ferenc, 



Mihály, István; 9 lány: Mária (4), Zsuzsanna (3), Anna, 
Erzsébet, Borbála) 

házasságkötések száma: 6 
halálozások száma: 26 
(70 éves (3), 65 éves (2), 45 éves (2), 56 éves 

(1), 40 éves (1), 38 éves (1), 17 éves (1), 4 éves (1), 2 
éves (2), a többi nem érte el első életévét) 

1811 
születések száma: 21 
(10 fiú: János (3), István (2), Mihály (2), 

György, József, András; 11 lány: Erzsébet (3), Mária 
(3), Borbála (3), Zsuzsanna, Anna) 

házasságkötések száma: 2 
halálozások száma: 14 
(70 éves (1), 48 éves (1), 38 éves (1), 8 nem 

töltötte be tizedik életévét, 3 nem érte el első életévét) 

1812 
születések száma: 19 
9 fiú: János (2), István(4), József(2), András; 

10 lány: Mária (3), Borbála (3), Erzsébet (2), 
Zsuzsanna, Sára) 

házasságkötések száma: 1 
halálozások száma: 16 
(73 éves (1), 65 éves (1), 60 éves (2), 52 éves 

(2), 58 éves ( 1 ), 48 éves ( 1 ), 26 éves ( 1 ), 10 éves ( 1 ), 6 
éves (1). a többi nem érte el első életévét) 



1813 
születések száma: 18 
(11 fiú: István (2), János (5), József (3), Ferenc; 

7 lány: Borbála (3), Anna (3), Erzsébet (2)) 
házasságkötések száma: 3 
halálozások száma: 9 
(43 éves (1), 24 éves (2), 5 éves (2), 4 éves (1), 

2 éves (2)) 

1814 
születések száma: 19 
(10 fiú: János (6), András (2), József, György; 

9 lány: Mária (6), Zsuzsanna (2), Erzsébet) 
házasságkötések száma: 10 
halálozások száma: 9 
(80 éves (1), 35 éves (1), 19 éves (1), 2 éves 

(1), a többi nem élte el első életévét) 

1815 
születések száma: 30 
(18 fiú: János (9), István (3), Ferenc (2), György 

(2). Mihály, András; 12 lány: Borbála (5), Mária (4), 
Zsuzsanna (2), Erzsébet) 

házasságkötések száma: 1 
halálozások száma: 21 
(70 éves (2), 62 éves (1), 54 éves (1), 5 éves 

(1), 3 éves (3), 2 éves (3), a többi nem érte el első 
életévét) 



1816 
születések száma: 21 
(12 fiú: József (3), János (3), István (2), András 

(2), Mihály, Lajos; 9 lány: Erzsébet (3), Zsuzsanna (2), 
Magdolna, Mária, Borbála, Anna) 

házasságkötések száma: 5 
halálozások száma: 9 
(70 éves (2), 60 éves (1), 53 éves (1), 31 éves 

(1), 4 éves (1), a többi nem érte el első életévét) 

1817 
születések száma: 17 
(7 fiú: István (3), János (2), Mihály, József; 10 

lány: Borbála (3), Zsuzsanna (2), Mária (2), Erzsébet 
(2), Julianna) 

házasságkötések száma: 1 
halálozások száma: 19 
(90 éves (1), 66 éves (1), 60 éves (1), 50 éves 

(2), 53 éves (1), 45 éves (1), 30 éves (1), 22 éves (1), 
15 éves ( 1 ), 2 éves ( 1 ), a többi nem érte el első életévét) 

1818 

születések száma: 20 
(6 fiú: István (4), János, Ferenc; 14 lány: 

Erzsébet (6), Mária (5), Borbála (2), Éva) 
házasságkötések száma: 5 
halálozások száma: 9 
(34 éves (1), 27 éves (1), 18 éves (1), a többi 



nem érte el első életévét) 
(egy ikerpár született) 

1819 
születések száma: 23 
(11 fiú: András (3), János (3), István (2), Mihály 

(2), József; 12 lány: Mária (7), Erzsébet (2), Borbála, 
Sára, Teréz) 

házasságkötések száma: 3 
halálozások száma: 12 
(78 éves (1), 62 éves (2), 1 éves (1), 50 éves 

(2), 20 éves (1), 7 éves (2), 2 éves (1), a többi nem érte 
el első életévét) 

1820 
születések száma: 26 
14 fiú: István (6), János (3), Ferenc(2), András, 

György, Mihály; 12 lány: Mária (4), Erzsébet (3), 
Borbála (3), Julianna, Zsuzsanna) 

házasságkötések száma: 7 
halálozások száma: 14 
(65 éves (1), 51 éves (1), 50 éves (1), 45 éves 

(1), 43 éves (1), 42 éves (1), 14 éves (1), 6 éves (1), 3 
éves (1), 2 éves (2), a többi nem érte el első életévét) 

1822 
születések száma: 19 
( 12 fiú: György (4), István (3), József (2), János 

(2), Mihály; 7 lány: Julianna (3), Mária (2), Sára, 
Zsuzsana) 



házasságkötések száma: 6 
halálozások száma: 13 
(63 éves (1), 42 éves (1), 25 éves (2), 14 éves 

(1), 4 éves (2), 3 éves (1), a többi nem érte el első 
életévét) 

1823 
születések száma: 21 
(11 fiú: István (4), János (3), Pál, György, 

József, Lajos; 10 lány: Mária (4), Borbála (4), 
Zsuzsanna, Julianna) 

házasságkötések száma: 9 
halálozások száma: 11 
(75 éves (1), 60 éves (1), 33 éves (1), 7 éves 

(1), 3 éves (1), 2 éves (3), a többi nem érte el első 
életévét) 

1824 
születések száma: 28 
(18 fiú: János (6), József (4), István (3), András 

(2), György, Mihály, Péter; 10 lány: Mária (5), Borbála 
(3), Anna, Erzsébet) 

házasságkötések száma: 9 
halálozások száma: 19 
(80 éves (1), 63 éves (1), 66 éves (1), 58 éves 

( 1 ), 45 éves ( 1 ), 40 éves ( 1 ), 3 5 éves ( 1 ), 23 éves ( 1 ), 3 
éves (2), 2 éves (1), a többi nem érte el első életévét) 

1825 
születések száma: 20 



(11 fiú: István (5), Mihály (2), János (2), Ferenc, 
József; 9 lány: Mária (3), Borbála (3), Erzsébet, 
Zsuzsanna, Julianna) 

házasságkötések száma: 1 
halálozások száma: 17 
(70 éves (1), 41 éves (1), 35 éves (1), 25 éves 

( 1 ), 13 éves ( 1 ), 7 éves ( 1 ), 3 éves ( 1 ), a többi nem érte 
el első életévét) 

1826 
születések száma: 24 
(12 fiú: József (4), János (3), István (2), András, 

Mihály, Ferenc; 12 lány: Mária (4), Erzsébet (3), 
Borbála (2), Julianna, Sára, Anna) 

házasságkötések száma: 7 
halálozások száma: 9 
(86 éves (1), 66 éves (1), 46 éves (1), 17 éves 

(1), 7 éves (1), 2 éves (1), a többi nem érte el első 
életévét) 

1827 
születések száma: 23 
(11 fiú: József (3), István (3), János (2), György, 

Mihály, András; 12 lány: Mária (7), Zsuzsanna (3), 
Borbála, Julianna) 

házasságkötések száma: 11 
halálozások száma: 26 
(75 éves (1), 60 éves (1), 70 éves (1), 48 éves 

(1), 46 éves (2), 35 éves (1), 16 éves (1), 6 éves (1), 5 



éves (3), 3 éves (1), a többi nem érte el első életévét) 

1828 
születések száma: 21 
8 fiú: János (2), Mihály (2), István (2), György, 

Ferenc; 13 lány: Mária (4), Borbála (4), Erzsébet (3), 
Julianna, Zsuzsanna) 

házasságkötések száma: 1 
halálozások száma: 15 
(80 éves (1), 72 éves (1), 57 éves (1), 48 éves 

(1), 40 éves (1), 25 éves (2), 2 éves (2), a többi nem 
érte el első életévét) 

1829 
születések száma: 20 
(13 fiú: József (5), János (4), István (2), András, 

Ferenc; 7 lány: Erzsébet (3), Mária (3), Sára) 
házasságkötések száma: 2 
halálozások száma: 26 
(70 éves (4), 60 éves (2), 55 éves (1), 50 éves 

(1), 48 éves (1), 37 éves (1), 26 éves (1), 3 éves (3), 2 
éves (4), a többi nem érte el első életévét) 

1830 
születések száma: 11 
(5 fiú: János (3), József, András; 6 lány: Mária 

(3), Borbála, Julianna, Zsuzsanna) 
házasságkötések száma: 7 
halálozások száma: 14 



(60 éves (2), 55 éves (3), 50 éves (2), 34 éves 
(1), 20 éves (1), 2 éves (1), a többi nem érte el első 
életévét) 

1831 
születések száma: 21 
(14 fiú: János (10), József (3), István; 7 lány: 

Mária (3), Borbála (2), Erzsébet (2)) 
házasságkötések száma: 0 
halálozások száma: 24 
(100 éves (1), 80 éves (1), 70 éves (6), 55 éves 

(2), 40 éves (1), 10 éves (2), 9 éves (1), 6 éves (1), 5 
éves (1), 3 éves (2), a többi nem érte el első életévét) 

1832 
születések száma: 10 
(4 fiú: István (3), Mihály; 6 lány: Mária (5), 

Borbála) 
házasságkötések száma: 5 
halálozások száma: 23 
(65 éves (4), 60 éves (1), 50 éves (1), 45 éves 

(1), 42 éves (3), 32 éves (1), 24 éves (1), 13 éves (1), 6 
éves ( 1 ), 4 éves ( 1 ), 3 éves ( 1 ), a többi nem érte el első 
életévét) 

1833 
születések száma: 18 
(11 fiú: János (5), József (3), Ferenc (2), András; 

7 lány: Julianna (3), Borbála (2), Erzsébet, Mária) 



házasságkötések száma: 5 
halálozások száma: 14 
(70 éves (3), 40 éves (1), 33 éves (1), 22 éves 

(1), 12 éves (1), 5 éves (1), 2 éves (1), a többi nem érte 
el első életévét) 

1834 
születések száma: 18 
(9 fiú: Mihály (2), József (3), István, János, 

György, Pál; 9 lány: Erzsébet (4), Mária (2), Julianna 
(2), Borbála) 

(született egy ikerpár) 
házasságkötések száma: 7 
halálozások száma: 13 
(76 éves (1), 68 éves (1), 52 éves (1), 49 éves 

(1), 45 éves (1), 35 éves (1), 6 éves (2), 3 éves (1), a 
többi nem érte el első életévét) 

1835 
születések száma: 21 
( 14 fiú: János (7), István (3), György (2), József, 

Mihály; 7 lány: Erzsébet (3), Borbála (2), Mária, 
Julianna) 

házasságkötések száma: 2 
halálozások száma: 15 
(11 éves (1), 7 éves (2), 6 éves (1), 5 éves (1), 3 

éves (1), 2 éves (1), a többi nem érte el első életévét) 

1836 
születések száma: 16 



(József (3), Mihály (2), János (2), András, 
György, Ferenc; 6 lány: Erzsébet (4), Mária (2)) 

házasságkötések száma: 6 
halálozások száma: 10 
(76 éves (1), 56 éves (1), 38 éves (1), 28 éves 

(1), 3 éves (1), 2 éves (1), a többi nem érte el első 
életévét) 

1837 
születések száma: 18 
(10 fiú: János (3), István (2), József (2), Ferenc, 

András, Mihály; 8 lány: Mária (3), Borbála (2), 
Erzsébet, Julianna) 

(1 ikerpár, "Demes Borbála törvénytelen ágyból 
született fia József') 

házasságkötések száma: 6 
halálozások száma: 10 
(44 éves (1), 34 éves (1), 23 éves (2), 2 éves 

(2), a többi nem töltötte be első életévét) 

1838 
születések száma: 19 
(8 fiú: István (3), János (3), Ferenc (2); 11 lány: 

Erzsébet (5), Mária (3), Borbála (2), Zsuzsanna) 
házasságkötések száma: 7 
halálozások száma: 8 
(60 éves (1), 38 éves (1), 28 éves (1), 17 éves 

(1), 8 éves (1), 3 éves (1), a többi nem érte el első 



életévét) 

1839 
születések száma: 20 
( 15 fiú: József (5), János (3), István (3), Sándor, 

András, Ferenc, Károly; 5 lány: Borbála (2), Mária (2), 
Julianna) 

házasságkötések száma: 11 
halálozások száma: 9 
(61 éves (1), 55 éves (1), 26 éves (1), 14 éves 

(1), a többi nem érte el első életévét) 

1840 
születések száma: 13 
(5 fiú: József (2), János, Ferenc, Kálmán; 8 lány: 

Mária (3), Borbála (2), Julianna (2), Zsuzsanna) 
házasságkötések száma: 3 
halálozások száma: 23 
(70 éves (2), 68 éves (2), 56 éves (1), 48 éves 

(1), 42 éves (1), 38 éves (1), 32 éves (1), 24 éves (1), 
10 éves (2), 3 éves (4), a többi nem töltötte be első 
életévét) 
Összesen házasságot kötöttek: 234-en. 



2. FEJEZET 

"Summa szerént az 1795-dik Esztendőben 
vagyon ennek az Ekklésiának egy Fa Temploma, két 
Harangja, a Prédikátornak és Mesternek lakó hellyül 
rendeltetett Parochiája, vagyon most benne mind össze 
350 lélek"— olvasható "A Helvét Confessiot Tartó Kis 
Ráthi Ekklésiának Jegyző Könyvé"-ben. 

Az e fejezetben vizsgáltak szempontjából a 
lakosság számára való utalás fontos. 



SZÜLETÉS 

1790-1840 között Ráton 1027 gyerek született. 
A fiú gyermekek száma (546) hatvanöttel meghaladja 
a lányokét (481). A legtöbb keresztelőt — 30-at — 
1815-ben tartottak. A legkevesebbet — 6-ot — 1790-
ben. A lelkészek 14 alkalommal jegyezték be az 
anyakönyvbe, hogy a született gyerek cigány (mivel a 
roma lakosság számáról nincs adatom, csupán 
feltételezhető, a tiszteletesek többsége nem tartotta 
fontosnak e tény konstatálását, erre vonatkozólag a 
keresztnevekből is nehéz bármilyen következtetést 
levonni). Az utolsó ilyen bejegyzés 1806-ból való. Ez 
önmagában is arra utal, hogy kisebb cigány közösség 
folyamatosan lakott a faluban. 

A fél évszázad alatt tíz ikerszülésről tudósít az 
anyakönyv (1799 (2), 1806, 1810, 1815, 1819, 1821, 
1827, 1834, 1835). 

A falu belső értékrendjére, erkölcsiségére 
jellemző, hogy az elemzett periódus alatt mindössze 
két törvénytelen gyerek született ("1804 — 2a May 
Kereszteltem Mohosi Károly Ilona lányának fattyuba 
kapott L. Borbála", 1837 — Demes Borbála 
törvénytelen ágyból született fia — József). 

Fentebb már jeleztem, a született fiúk száma 
jóval meghaladta a lányokét. íme néhány 
ellentmondásos év: 1793 —17 fiú, 9 lány; 1806 — 16 
fiú, 8 lány; 1798 — 5 fiú, 11 lány; 1818 — 6 fiú, 14 
lány. 



HÁZASSÁGOK 

A vizsgált időszakban 234 házasságot kötöttek. 
Kiemelkedő esztendő — 11-11 menyegző vei, 1790, 
1827 és 1839, viszont 1801-ben 1830-ban az 
anyakönyv tanúsága szerint egyetlen esküvő se volt, 
1794-ben, 1802-ben, 1805-ben, 1813-ban, 1815-ben, 
1817-ben, 1825-ben és 1828-ban is csak egy. 

A házasságok közel felében (114 esetben) vagy a 
vőlegény, vagy a menyasszony nem ráti volt. Az 
anyakönyv szerint a falubeli lányok ugyancsak 
kapósnak bizonyultak, hisz nyolcvan más településre 
való vőlegény választott innen menyasszonyt, s a 
hejbeli fiatalemberek is inkább a ráti lányokhoz 
vonzódtak, csak 34-en hoztak máshonnan 
menyasszonyt. 

Érdekes, hogy 1820-ig a fiatalok túlnyomó 
többsége helyben házasodott. (1790-től 1820-ig csak 
24 vőlegény és 13 menyasszony volt nem ráti 
illetőségű.) 1822-ben viszont már a hat lelkész elé 
járuló pár egyik fele (5 esetben a vőlegény 1 esetben a 
menyasszony) más faluból jött. 1826-ban ez az arány 
7-ből 6, 1827-ben 11-ből 8, 1834-ben 7-ből 5. 

Harminckét özvegy férfi huszonegy özvegy 
asszony kötött újra házasságot. Míg 12 magára maradt 
férfi hajadon lányt vett feleségül, addig csupán egyetlen 
esetben fordult elő, hogy legény özvegyasszonyt 



választott. (Válásokról természetesen az anyakönyv 
nem tesz említést, valószínűsíthető, hogy ilyesmi nem 
is fordult elő.) 

S még egy sokat mondó adat: házasságkötéskor 
19 fiatalember és 34 leány már árva volt. 

HALÁL 

1790 és 1840 között az anyakönyv adatai szerint 
667-en haltak meg, tehát fél évszázad alatt a lakosság 
gyakorlatilag megduplázódott. 1795-ben a helyi lelkész 
350 lelket tartott nyílván. Mivel különösebb 
migrációnak semmi jele az ez idő alatt születettek 
(1027) és elhalálozottak (667) száma közti különbség 
(360) ezt pontosan alátámasztja. 

Az adatok azt bizonyítják, hogy — mai szemmel 
nézve — igen magas volt a gyermekhalandóság a 
lakosság több mint fele nem érte el 10. életévét. 242-
en csecsemőkorukban meghaltak, 117-en 5. életévük 
betöltése előtt, 51-en pedig 5-10 éves korukban. 

52-en nem érték meg 30. Születésnapjukat. 30-50 
év között 57-en haltak meg. 50 és 60 év között 40-en. 
60 és 70 év között 43-an. Csupán 44-en élték meg 70. 
életévüket. Köztük három 80, egy 85, egy 90 és egy 
100 éves volt. (1803-ból és 1804-ből nincs adat az 
elhalálozottak életkorát illetően.) 



Élet-
kor 

1 
eve-
sig 

1-5-
'g 

5-
10-
ig 

10-
30-ig 

30-
50-
ig 

50-
60-ig 

60-
70-
ig 

70 
fel-
ett 

1790 л 3 1 1 1 
1791 2 1 2 1 
1792 2 1 2 
1793 5 3 2 
1794 l 

2 
I 1 

1795 5 7 1 
1796 2 1 1 1 
1797 1 2 1 1 1 1 
1798 2 1 
1799 3 6 1 
1800 2 1 1 3 1 
1801 1 5 2 1 
1802 13 3 2 1 
1803 Nincs adat 
1804 Nincs adat 
1805 6 10 i 1 1 1 [ 3 
1806 8 1 2 2 1 
1807 1 1 1 1 1 1 
1808 11 1 3 1 i 
1809 3 2 2 
1810 12 3 1 T im 2 1 2 3 
1811 3 8 2 1 
1812 5 9 1 1 3 3 1 
1813 1 5 2 1 
1814 5 1 1 1 1 
1815 10 7 1 1 2 
1816 3 1 1 I 1 2 
1817 6 1 3 1 3 2 1 



1818 6 2 1 1 

1819 1 2 I 1 3 1 1 

1820 11 5 1 2 1 1 1 

1821 3 4 1 5 1 

1822 5 
3 

1 2 1 1 

1823 3 4 I 1 1 1 

1824 8 3 2 2 1 2 1 

1825 10 1 1 2 2 1 

1826 3 1 1 1 1 1 

1827 13 1 4 1 4 1 2 

1828 6 2 2 2 1 2 

1829 8 7 1 2 2 2 4 

1830 4 1 1 1 5 2 

1831 6 i 3 2 1 2 8 

1832 7 2 1 2 5 1 5 

1833 5 5 2 2 a 

1834 4 1 2 3 1 ! 1 

1835 9 3 2 1 

1836 4 2 
1 1 I 1 

1837 4 2 2 2 

1838 2 i i 
2 i 1 

1839 5 2 1 1 

1840 7 4 2 1 4 1 2 2 

Össze- 242 117 51 52 57 41 43 44 

sen: 



A legfeketébb évek: 1802 — tizenkilenc, 1805 — 
huszonhárom, 1810 — huszonhat, 1815 — huszonegy, 
1817 — tizenkilenc, 1820 — huszonkét, 1824 — 
tizenkilenc, 1827 — huszonhat, 1829 — huszonhat, 
1831 — huszonnégy, 1840 — huszonhárom 
halálesettel. 

1802-ben, 1805-ben, 1820-ban tizenhat, 1815-ben 
tizenhét olyan gyerek halt meg, aki még nem érte el 
ötödik életévét. 

1820-tól a lelkészek "Nyavalyájok vagy 
haláloknak szerző oka" megnevezés alatt bejegyezték 
az anyakönyvbe a halált okozó betegséget. A 
csecsemők esetében általában ez szerepel: gyengeség, 
nagyobbacska gyerekek halálának fő oka: himlő, 
torokfájás, sárgaság, vérhas, hideglelés, vízi betegség. 
Számos esetben — valószínűleg azért, mert nem 
ismerték fel a betegséget — a lelkész csak ennyit 
jegyzett be: hosszas sínylődés. Hatvan éven felüli 
halálozás esetében a leggyakoribb bejegyzés: 
megaggottvénség. Ez egyértelműen utal arra, hogy a 
hatodik X-et betöltőket igen öregnek tekintették, 
haláluk természetesnek számított. 

Az egyetlen olyan ember, aki elérte 100. életévét, 
1831. május 20-án elhúnyt özv. Illár Györgyné volt, 
az ő neve mellé ennyit írt a pap: "a nagy öregség miatt". 
Az ez év május 14-én eltemetett Nyolcvan esztendős 
özvegy Hajdú István neve mellett ez szerepel: "lefolya 
élete mia". Kilencven éves korában 1817-ben helyezték 
végső nyugalomra néhai Jakubát János özvegyét, 



Csontos Juditot, Csóka András 86 esztendőt élt, 1826-
ban temették. Megérte 80. Életévét Ádám István és 
Hajdú Mihály. 

Az idősebbek halálokai között dominál a vízi 
betegség, a hideglelés, a száraz betegség. Az ugyancsak 
megnehezíti az elemzést, hogy sok esetben a lelkész 
csak ennyit írt be: "sínylődés, hosszas sínylődés, nem 
tudatik..." 

Azt viszont feljegyezte a pap, ha nem betegség 
okozta a halált. íme ezen esetek: 

1820 Danes István (24 éves) — fa ütötte 
agyon. 

Illár István (28 éves) — emelésbe megszakadt. 
1822 Fábián György (25 éves) — emelésbe. 
1827 Traski György özvegye Hajdú Erzsébet 

(47 éves) — Ungvár és Minaj között megfagyva 
találtatott. 

1828 Jeszám Mihálynak Danes Borbálától 
született Mihály fia (9 éves) — forró víztől összeégett. 

Szamai Jánosnak Fábián Máriától született fia 
József (24 éves) — Nagylétán az aratás idején történt 
halála. 

1831 Kojsza Pál lánya (3 éves) — csuklásban. 
1832 Rizskó Mária (43 éves) — íjjedés. 
1833 Hajdú Mihály (49 éves) — szekér ölte 

meg. 
1836 Szamai György leánya Borbála (3 éves) 

— megégett. 
Ádám András (28 éves) — erőltetés. 



1838 Szopó József Gyermeke János (8 éves) 
— íjjedés. 

1840 Hajdú József ifiu (27 éves) — 
mértéktelen ivás. 

Illár János leánya Erzsébet (2 éves) — égés. 
Szűcs Erzsébet (32 éves) — íjjedés. 
Jakubát József fia István (10 éves) — esés. 
Az, hogy valaki a húsz esztendő alatt gyilkosság 

áldozata lett volna az anyakönyv adataiból nem derül 
ki. Valószínű, ilyen eset nem is történt. 

Amiről a nevek mesélnek 

Mint már említettem, a vizsgált periódusban 1027 
gyerek született. Ehhez képest meglepően behatárolt a 
névadás. Mindössze 27 különféle keresztnév fordul elő. 
Az 546 fiú 14, a 481 lány 13 neven osztozik. (Csak 
zárójelben jegyzem meg, hogy a Magyar utónévkönyv 
1827 nevet tartalmaz.) 

A lányok egyharmadát Máriának keresztelték. A 
Máriák egyeduralkodása a vizsgált időszakban 
folyamatos, s csupán a Borbálák veszik fel velük a 
versenyt (156 Mária mellett 118 Borbála szerepel az 
anyakönyvekben). Ladó János Magyar utónévkönyv 
című munkája alapján megállapítható (a kötetbe a 
szerző közli az adott név előfordulásának gyakoriságát 
1967-ben), hogy a Mária az egész magyar 
nyelvterületen az egyik legelterjedtebb női név. A 



Borbáláról ez már egyáltalán nem mondható el. 
A harmadik leggyakoribb név az Erzsébet volt, a 

fél évszázad alatt 89-szer fordult elö. A 47 Zsuzsanna, 
a 26 Julianna, a 18 Anna és a 11 Katalin mellett már 
csupán 6 Ilonát, 5 Sárát, 2 Évát, l - l Veronikát, 
Magdolnát és Terézt találhatunk. 

Mindez azt is bizonyítja, hogy a névadás nem divat 
hanem hagyomány volt. 

Nem mutatnak nagyobb vál tozatosságot a 
férfinevek sem. A János (164-szer fordul elő), és az 
István (122) emelkedik ki. 82-szeri előfordulással 
hívják fel magukra a figyelmet a Józsefek. A 
"középmezőnyt" a Mihályok (49), az Andrások (45), a 
Györgyök (40), a Ferencek (25), és a Pálok (10) 
alkotják. A Sámuel és a Károly kétszer, míg a Lajos, 
Péter, Sándor, Kálmán keresztnév csupán egyszer 
fordul elő. 

1790 és 1840 között az anyakönyvben 79 különféle 
vezetéknév fordul elő. A legnépesebb az Illárok 
famíliája volt (75 eset). Meghatározó még az Ádám 
(64), a Hajdú (64), a Kovács (58), a Szopó (40), a 
Fábián (40), a Demes (38), a Szamai (30), a Szabó (27), 
a Jakubát (vagy Jakubáth) (25), a Sotó (22), a Demes 
(21), a Kojsza (17), a Palotai (17). A 14 Csóka, 12 
Vékony, 10 Pásztor, 9 Varga, az 5 Nagy és 4 Jeszmán 
után a 3-3 Katkó, Bódi, Gyöngyösi, Szüts, Szanvi, 
Reskó, Szanyiszló, Benyéki, 2-2 Bonta, Erdő, Traska, 
és Huszti fordul elő. A vizsgált periódusban l- l Gyüra, 



Jászai, Szigeti. Rontó, Sotkó. Bálás. Sztanyiszló. 
László. Bukó. Nevitzky, Bánfi. Néma, Csűrös. Csorba, 
Csongrádi, Refkó, Kálikis, Bánáti. Kopkó, Tóth, 
Szkárosi, Csontos, Balog, Bíró. Rézmíves, Kozma, 
Bernát, Tóbiás, Sigó, Márton, Urbán, Kun, Juhász, 
Végső, Makkai, Halász, Molnár, Legeza. Kuni, Rátki, 
Kis, Babos, Ferenez, Gönczi keresztnév fordul elő a 
településen. 

A mindenkori lelkész egy tucatnyi esetben jegyezte 
a név mellé, hogy viselője nemes. Egy emberről. 
Csongrádi nevezetűről pedig feljegyeztetett: koldus. 





III. RÉSZ 



1. FEJEZET 

...ÉS A JELEN 

Kárpátalja lakossága az utóbbi években 
folyamatosan csökken. A magyarlakta településeken 
végzett vizsgálódásaim tanúsága szerint ez a 
megállapítás érvényes a magyarokra is. S ami még 
elszomorítóbb, fogyásunkért nem csupán az 
anyaországba való áttelepülés okolható, immáron 
folyamatosan negatív tendenciát mutat a természetes 
szaporulat is. 

Rát jelenkori demográfiai mozgásainak vázlatos 
vizsgálatához, a névadási szokások elemzéséhez a 
polgármesteri hivatalban az 1992-1997-es adatokkal 
tudtak szolgálni... 



1992 

születések száma: 18 
(11 fiú: Vjacseszlav, Milán, István, Béla, Kolja, 

Nyikolaj, Miklós, Oszkár, György, Péter, Zoltán; 7 lány: 
Beatrix, Ilona, Angéla, Judit, Dóra, Natália, Diána) 

házasságkötések száma: 4 
halálozások száma: 21 (14 férfi, 7 nő) 

1993 

születések száma: 12 
(6 fiú: Alekszander, Dávid, István, Sándor (2), 

Miroszláv; hat lány: Mária, Viktória, Marianna, 
Krisztina, Bianka, Alice) 

házasságkötések száma: 3 
halálozások száma: 22 (8 férfi, 14 nő) 

1994 

születések száma: 16 
(7 fiú: Tamás, József, Sándor, Attila, Máté, Árpád, 

Károly; 9 lány: Szilvia (2), Mária, Beáta, Edina, 
Dominika, Bettina, Anita, Anett) 

házasságkötések száma: 9 
halálozások száma: 19 (11 férfi, 8 nő) 
1995 



születések száma: 13 
(7 fiú: Sztanyiszlav, Roman, Gergő, György, Alik, 

Gábor, András; 6 lány: Alekszandra, Erika, Bettina, 
Dóra, Veronika, Katalin) 

házasságkötések száma: 5 
halálozások száma: 17 (13 férfi, 4 nő) 

1996 

születések száma: 12 
(4 fiú: Tibor, Károly, Miklós, Jevgenyij; 8 lány: 

Diana, Bettina, Andrea, Ivett, Krisztina, Klaudia, 
Marianna, Emília) 

házasságkötések száma: 11 
halálozások száma: 17 (8 férfi, 9 nő) 

1997 

születések száma: 15 
(7 fiú: Rajmund, György, Ervin, Mihály, István, 

Kálmán, Gábor; 8 lány: Adrienn, Georgina, Bianka, 
Kamilla, Viktória, Ilona, Alekszandra, Dorien) 

házasságkötések száma: 7 
halálozások száma: 18 (14 férfi, 4 nő) 



SZÜLETÉS, HÁZASSÁG, 
HALÁL 

Ha az 1790-1840-es időszak bármelyik egymást 
követő hat esztendejét kiemeljük, a született gyerekek 
száma meghaladja az 1992-1997-ben regisztráltat. S 
ne feledjük, abban a periódusban a lakosok száma 
csupán mintegy 30 százaléka volt a mostaninak. A XX. 
Század végi szakasz 86 újszülöttjével szemben például 
1792-1797-ben 139, 1832-1837-ben 101 gyerek 
született. 

Távol áll tőlem minden fa j i , nemzetiségi 
megkülönböztetés, viszont a kép teljességéhez 
elkerülhetetlen annak megemlítése, hogy a faluban 
mintegy kétszáz roma lakik. A polgármesteri hivatal 
jegyzőjének segítségével (az anyakönyvben a 
nemzetiséget nem tüntetik fel, ezért volt szükségem 
egy kompetens személy útmutatására) megállapítottuk, 
hogy a született gyerekek közel fele roma. 

Míg annak idején jóval több fiú jött világra, mint 
lány, most számuk majdnem megegyezik. A vizsgált 
hat esztendő alatt 42 fiút 44 lányt kereszteltek. 

Összesen 39 házasságot kötöttek. A mélypont 
1993 volt (3 lakodalom), a csúcs 1996-ban (11). 

A hat év alatt 114-en haltak meg. Közülük 68 volt 
a férfi, 46 a nő. 



Miről árulkodnak a nevek? 
(Eltűntek a Máriák, a Borbálák...) 

A névadásban manapság nem tapasztalható az a 
hagyományelvűség mely a múlt századi gyakorlatot e 
tekintetben meghatározta. Csak emlékeztetőül: 1790 
és 1840 között az anyakönyvekben mindössze 14 férfi 
és 13 női keresztnév fordult elő, pedig az újszülöttek 
száma ez idő alatt meghaladta az ezret. A XX. Századi 
vizsgált hat esztendőben viszont Ráton nem kevesebb 
mint 55 féle utónév (33 férfi és 32 női) került a 
keresztlevelekbe. 

Mindössze három olyan férfi név van mely 
háromszor fordul elő: György, István, Sándor. Kétszer-
kétszer választották a szülők a Miklós, a Gábor és a 
Károly nevet. Egy-egy fiú lett Béla, Kolja, Nyikolaj, 
Oszkár, Péter, Zoltán, Alekszander, Dávid, Miroszláv, 
Tamás, József, Attila, Máté, Árpád, Sztanyiszlav, Ro-
man, Gergő, Alik, András, Tibor, Jevgenyij, Rajmund, 
Ervin, Mihály, Kálmán, Vjacseszlav és Milán. 

A lányok esetében a névadás még meglepőbb. 
Csupán a korábban elvétve előforduló Bettinát találjuk 
háromszor. Tíz név: Ilona, Diána, Viktória, Mária, 
Marianna, Bianka, Alekszandra, Krisztina, Szilvia, 
Dóra kétszer fordul elő, egy-egy Angéla, Judit, Natália, 
Alice, Erika, Veronika, Katalin, Andrea, Ivett, Klaudia, 
Emília, Adrienn, Georgina, Kamilla Dorien,Beatrix, 
Beáta, Edina, Dominika, Anita, Anett mellett. 



A tapasztaltak kétségtelenül arra utalnak, hogy a 
névadás terén is hódít a divat, s válik befolyásoló 
tényezővé a hagyomány helyett. 

Talán nem tévedek nagyot, ha azt állítom, hogy e 
tekintetben is hat a tömegkommunikáció , a 
"televízióközpontúság". Hisz, nem csupán Ráton, az 
figyelhető meg, hogy egy-egy televíziós személyiség 
népszerűvé válásával, egy szappanopera hőseinek 
"családba fogadásával" megsokasodnak a Szamanták, 
Pamelák, Eszmeraldák... Ez a divat váltotta fel mára a 
70-es, 80-as években a névadásban is jelenlevő nemzeti 
azonosságvállalást. Mit is fűzhetnék mindehhez? 
Legfeljebb azt, még szerencse, hogy más területeken 
őrizzük nemzeti karakterünket, vigyázzuk, óvjuk 
hagyó m ány ainkat. 

Haraszti Károly szerint a Ráton fellelhető legrégibb 
vezetéknevek: Szopó, a Szabó, a Palotai, az Ádám, a 
Fábián, az Illár, a Kovács a Danes, a Demes és a Hajdú. 
Az 1998-ban összeállított választói névjegyzékben 
1009 személy szerepel. E dokumentum tanúsága szerint 
e nevek most is elterjedtek a faluban. Velük együtt 
ugyancsak gyakori a Juhász, a Kiss, a Nagy, a Kótyuk, 
a Szűcs, a Szuperák, a Rada, a Balogh. A Verbovszkij, 
a Opalenik,a Hráb előfordulása pedig jelzi, az egykor 
zárt, magyar közösség mára szláv elemekkel bővült. 

Mint már említettem, Rátnak mintegy kétszázra 
tehető roma lakossága is van. Körükben a leginkább 
elterjedt vezetéknév a Pizsu, a Horvát, a Lakatos. 



Néhány szó a jelenről 

Mielőtt Rát jelenének néhány jellemző tényét 
említeném, idézek a Sorsközösség című, a 80-as évek 
végének állapotát rögzítő kötetből. A könyvben, 
melynek Dupka György és Móricz Kálmán mellett 
magam is társszerzője voltam, s mely a kárpátaljai 
magyarságról ad helyzetjelentést a településről az 
alábbiak olvashatók: 

"Rát (Ratovci, Ratyivci) még néhány évtizede is 
Kis-, és Nagyrátként volt ismeretes, a két falu azonban 
mára teljesen összenőtt. Az emberek inkább csak 
vallásuk tekintetében különböznek egymástól. A 
kisrátiak reformátusok, míg az egykori Nagyráton 
római és görög katolikusok élnek. A községnek így 
három temploma van. A vasút közvetlenül a házak 
mellett halad el, a 12 kilométerre fekvő Ungvár percek 
alatt elérhető. Ennélfogva az ingázók száma igen 
magas, megközelíti a 400-at. A magyarok részaránya 
az összlakosságon belül fokozatosan csökken. Évente 
25-35 ember telepedik le a faluban a hegyvidéki 
járásokból, az eladásra kínált házakat rendszerint ők 
veszik meg. A bevándorlást a szovhoz vezetői 
szorgalmazzák - akik túlnyomórész maguk is ukránok 
- munkaerőhiányra hivatkozva .A gazdaság az utóbbi 
időben hat házat épített a betelepülők számára. Ez a 
tendencia nem nyer egyértelmű támogatást a lakosság 
körében. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 
egyik gyűlésén az a gondolat is felvetődött, hogy 



falugyűlésen kellene dönteni arról, kiket fogadjon be a 
közösség. A 80-as évek elejéig itt folklórcsoport 
énekkar volt. Amióta a gazdaság vezetői nem 
magyarok, támogatás híján az együttesen feloszlottak. 
Most a kulturális szövetség t isztségviselői 
szorgalmazzák új jászervezésüket . A népi 
hagyományok még erősen tartják magukat, az emberek 
ma is járnak tengeri hántókba, tol l fosztóba, 
lekvárfőzőbe - és szüret bálba. A falu vezetői 
középiskola és művelődési ház felépítését tervezik." 

A tények bizonysága szerint a tíz esztendővel 
ezelőtti optimizmus egyben naivitás is volt. Az új 
épületek kivitelezése csupán terv, jámbor szándék 
maradt. Sőt, az országos gazdasági zuhanás Rát lakosait 
is nyomorítja. Az ungvári gyárak, üzemek leépülésével 
sok falubeli elvesztette munkahelyét , s ezzel 
egyidejűleg az állandó jövedelem adta biztonságot is. 
A munkanélkülivé váltak számára egyetlen lehetőség 
maradt, a háztáji gazdálkodás. A földinség közepette 
- az egykori állami gazdaság mára inkább teher, 
mintsem megélhetési lehetőség lett - maradt a kis 
parcella megmunkálása és a piacolás. Ezen általános 
gondon csak kevesek tudtak felülkerekedni. Néhány 
farmer: Ádám Erzsébet, Juhász István, Juhász Béla, 
Juhász László, Juhász András, Juhász Zoltán, Tóth 
Károly 5-5 hektáron gazdálkodik. Ádám János, Danes 
Bertalan vállalkozóként próbál talpon maradni. Helyi 
viszonylatban a gazdaság terén talán Danes István 
erőfeszítése nevezhető sikertörténetnek. A Danbier sör 



gyártója, kárpátaljai magyar viszonylatban jelentős 
középvállalkozónak számít. 

A falu ismert szülöttei közük - a teljesség igény 
nélkül - csak néhányat említek. 

Stefán Miklós hosszú ideig szolgálta a közösséget 
református lelkészként. 

Kótyuk István tanárként diáknemzedékek sorát 
oktatta az Ungvári Állami Egyetemen. 

Szimjon Béla a Kárpátaljai Kereskedelmi Kamara 
elnökeként tevékenykedik. 

Balogh János Csap, Tiszaásvány és Palágy-
komoróc református lelkipásztora. 

Ádám Barnabás vállalkozó, a Kárpátaljai Magyar 
Gazdaszövetség elnöke járási képviselőként is szolgálta 
a rátiak érdekeit. 

A község jelenlegi polgármestere Juhász 
Domonkos. Nevéhez fűződik, hogy Rát csatlakozott a 
Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulásához. 

A század eleji kutató az amerikai kivándorlás 
falusorvasztó hatását panaszolta fel. A 80-as évek 
krónikásai egy lélekszámban gyarapodó, ám 
nemzetiségi összetételét a mesterséges betelepítésektől 
féltő közösségről adtak hírt. Az évezred végén az 
anyaországba való áttelepüléstől, a születések 
számának csökkenése miatt kell féltenünk ezen ősi, 
magyarságunkat évszázadokon keresztül őrző, 
felmutató közösséget. 

Féltenünk, s egyben remélnünk emberarcú jövőt. 
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1957-ben született Beregszászon. Első munkái 
nyomtatásban 1973-ban jelentek meg. Egyik 
szerkesztője volt a Hatodik Síp c. irodalmi folyóiratnak. 
Szerkesztette a Kárpátalja című kulturális és 
társadalom-politikai lapot. Jelenleg a Kárpáti Igaz Szó 
közéleti lap rovatvezetője. 

Több antológiában publikált: Sugaras utakon 
(Kárpáti Kiadó, 1985), Évgyűrűk (Magvető 
Könyvkiadó, 1990) és mások. Társszerzője a Múltunk 
s jelenünk (Kárpáti Kiadó, 1987, társszerkesztő: Dupka 
György), Sorsközösség (Kárpáti Kiadó, 1990, 
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